
MARKETYO BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. TEDARİKÇİ/İŞ ORTAKLARININ, MÜŞTERİLERİNİN VE 

ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

METNİ 

 

1.     VERİ SORUMLUSU  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Marketyo Bilişim Teknoloji A.Ş. (“Marketyo”) tarafından, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metninin amacı kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri 

Kanun’un 10. maddesi uyarınca bilgilendirmektir.  

 

2.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI  

Marketyo tarafından işlenen kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir: 

 

Kimlik Bilgileri  - Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

İletişim Bilgileri  - Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

Konum Bilgileri – Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

Hukuki Bilgiler - Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

Müşteri Bilgileri – Müşteri, Üye 

Risk Yönetimi – Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

Finansal Bilgiler  - Tedarikçi, İş Ortağı, Müşteri, Üye 

Pazarlama – Müşteri 

İşitsel Kayıtlar - Müşteri 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Marketyo tarafından aşağıda yer alan 

amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 

 

- Şirket içi operasyonların yürütülmesi, 

- Hukuksal, teknik ve idari süreçlerin yürütülmesi, 

- Stratejik planlama, 

- Tedarik zincirinin yönetilmesi, 

- Marketyo’ya ait online platforma ilişkin üyelik işlemlerinin tesisi ve üyelik ilişkisinin 

sürdürülmesi, 

-Marketyo’ya ait online platform üzerinden üyelerin alışveriş yapabilmesi, üyelere hizmet 

sunulabilmesi ve alışverişin teslimatı, 

- Bu konuda onay vermiş olmanız halinde tanıtım, reklam ve anket faaliyetleri,  

- Marketyo’nun diğer sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi, 



- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla, Marketyo’nun meşru menfaatleri 

için veri işlemenin gerekli olması. 

 

3.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için gerekli olduğunda Türkiye’deki ve/veya diğer 
ülkelerdeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen 
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve ayrıca yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan serverlara 
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
aktarılabilecektir: 
 

- Şirket içi operasyonların yürütülmesi, 

- Hukuksal, teknik ve idari süreçlerin yürütülmesi, 

- Stratejik planlama, 

-Tedarik zincirinin yönetilmesi, 

- Marketyo’ya ait online platforma ilişkin üyelik işlemlerinin tesisi ve üyelik ilişkisinin 

sürdürülmesi, 

-Marketyo’ya ait online platform üzerinden üyelerin alışveriş yapabilmesi, üyelere hizmet 

sunulabilmesi ve alışverişin teslimatı, 

- Bu konuda onay vermiş olmanız halinde tanıtım, reklam ve anket faaliyetleri,  

- Marketyo’nun diğer sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi, 

- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla, Marketyo’nun meşru menfaatleri 

için veri işlemenin gerekli olması. 

 

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, bu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Kanun’un 5/2 

maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle 

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda aşağıdaki şekillerde elde edilmektedir:  

- www.marketyo.com alan adlı internet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi 

gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata 

geçilmesi. 

- Çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde ses kaydı alınması. 

- Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya 

üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi. 

- Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası. 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizin Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda 

öngörülme, (ii) sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, korunması 

veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaati için veri 

işlemenin gerekli olması sebeplerine dayanılarak ya da açık rızanıza istinaden işlenecektir. 

 

5.  VERİ GÜVENLİĞİ 

 

http://www.marketyo.com/


Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm 
makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir 
düzeyde korumaktadır. 

 

6.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz:·       (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,·        (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme,·        (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,·     (iv)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişileri bilme,·        (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,·     (vi)   Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,·     (viii)   Kişisel 

verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme.  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 

https://www.marketyo.com/assets/documents/veri_sahibi_basvuru_formu.pdf adresinden 

ulaşabileceğiniz Marketyo Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Marketyo’nun Gazi Üniversitesi 

Gölbaşı Yerleşkesi No:24 A:9 Gölbaşı, Ankara  adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en 

kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak 

işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek 

tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  

https://www.marketyo.com/assets/documents/veri_sahibi_basvuru_formu.pdf

