
 

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ VE MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ YETKİLİSİNE YÖNELİK KİŞİSEL 
VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Verilerinizi Kim İşliyor? 

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  (“Şirket”), Business İstanbul  Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak A-
Blok No: 1A Kat:17 Kadıköy-İstanbul, www.lilakagit.com.tr olarak, siz müşterilerimizden elde ettiği 
kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, talep 
ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde 
ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda 
açıklanan kapsamda işliyoruz. 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz? 
Gerçek kişi Tedarikçi veya Tüzel kişi Tedarikçi olan bir kuruluşun çalışanı/yetkilisi olarak veya Gerçek 
Kişi Müşteri  veya Tüzel kişi Müşteri olan bir kuruluşun çalışanı/yetkilisi  olarak ilgili Tedarikçi veya 
Müşteri iş ilişkisi çerçevesinde kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda, kişisel 
verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru 
amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işliyor ve saklıyoruz. 

Bu kapsamda; kimlik ve iletişim bilgileriniz, (örneğin, isim, soyisim, telefon, görev unvanı, departmanı, e-
posta ) ; ödeme için gerekli olan bilgiler kredi kartı bilgileri, kredi değerliliği ve finansla ilgili diğer 
bilgiler İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri (örneğin, banka hesap numaranız ve işle ilgili 
bir işlemde destekleyici olarak toplanan ödemeyle ilgili diğer ilgili bilgiler), web kullanıcıları için, web 
formlarının içeriği, IP adresleri, web sitesinde izlediğiniz yol gibi web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler, 
Şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda kamera kayıtları, Şirketimiz üzerinden internete bağlandığınızda 
log kayıtları   süreçte işlenen bilgileriniz kapsamında yer alabiliyor,  

Kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin 
yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, 
iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/
hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri 
memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, rganizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz 
çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi 
süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme 
süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri 
yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yatırım 
süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının 
oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebiliyor.  

Bu kapsamda sözleşmenizin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde 
yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla Şirketimizin meşru menfaatleri, 
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kanunda açık olarak öngörülen durumlar, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlar ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep 
edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız kişisel veri 
işlemesinin hukuki dayanaklarını oluşturuyor. 

Özel nitelikli verileriniz kural olarak işlediğimiz kişisel verileriniz arasında yer almıyor. Bu noktada, 
Şirketimizle ticari faaliyetiniz çerçevesinde gerekli dokümanların iletilmesi sürecinde eski nüfus 
kağıtlarının din ve kan grubu içeren arka sayfalarını bize vermemenizi ya da karartarak vermenizi önemle 
rica ediyoruz.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirketin politika ve prosedürlerinde birçok kural bulunuyor. 
Bu konuda özellikle web sitemizde bulunan [ • ] adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.  

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz? 

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde 
ediyoruz. Yine bazı durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişi işveren ile  iş ilişkimiz kapsamında veya 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize 
ulaşabiliyor. İşlediğimiz bilgiler kağıt ortamında  gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanabildiği gibi, 
e-mail üzerinden gönderilen belgeler gibi kanallarla otomatik yöntemler ile de toplanabiliyor. 

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz? 

Gerçek kişi Müşteri/Tedarikçi ve Müşteri/Tedarikçi yetkililerinin kişisel verileri, Şirketin meşru 
menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, sözleşmenin kurulması ve ifası için gereklilikler, 
çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın 
tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında üçüncü kişilere 
aktarılıyor. Kişisel verilerinizin, Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu 
kurumları ve özel hukuk kişilerine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılması söz konusu 
olabiliyor.  

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz? 

Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri 
alıyoruz. Şirketimizin kilitli arşivi, güvenlik önlemleri alınmış araç ve uygulamalarında bilgilerinizi 
saklıyor, kişisel verilerinizi, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, 
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı 
ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi 
güvenliği tedbirleri de alınarak işliyoruz.   

Toplanan kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca saklıyoruz. Ancak hukuki 
gereklilikler özel bir sürenin uygulanmasını gerektiriyor ise bu sürelere uygun hareket ediyoruz. Suça 
konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta 
öngörülen zamanaşımı süresince tutuyoruz. 

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;  
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 2



 

b) işlenmişse bilgi talep etme,  
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,  
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,  
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini 
isteme,  
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme,  
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkına sahipsiniz.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 
talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak suretiyle, Şirketimizin   “Business 
İstanbul  Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak A-Blok No: 1A Kat:17 Kadıköy-İstanbul adresine kimliğinizi 
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin 
[ lilakagit@hs01.kep.tr ] KEP adresine kayıtlı eposta ile gönderebilirsiniz.  
  

Yukarıda yer alan aydınlatma metnini tebliğ aldım, okudum ve anladım.

  
Aydınlatma Metnini Tebliğ Alan:  

Ad Soyad: 

İmza: 
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