
 

 

KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Balçık Köyü, Şile Caddesi 1478 Parsel No:16 Gebze,  Kocaeli, Türkiye 

adresinde mukim MİLA Lojistik Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak işbu Aydınlatma Metni ile 

kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri 

Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri 

bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 

 

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 

internet sayfası erişim logları, internet giriş-çıkış bilgisi, trafik bilgileriniz  Şirketimize iletilen 

öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi, bildirimler uyarınca 

iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi ve 5651 sayılı Kanun uyarınca log kaydı ve trafik 

bilgilerinin tutulması amaçları ile işlenmektedir. 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin 

hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; resmi 

kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurtiçindeki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

 

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı 

süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik 

mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan 

ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan 

yollarla işlenmektedir.  

 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün 

ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi, 

 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

4. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

 



 

 

Kanun’un 11. maddesinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle 

aşağıda yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, 

noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 

elektronik imza ve mobil imza ile iletebilirsiniz. 

 

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz 

 MİLA Lojistik Ticaret A.Ş.  

Direkt Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Balçık Köyü, Şile Caddesi 1478 Parsel No:16 Gebze, 

Kocaeli, Türkiye 

KEP: milalojistik@hs03.kep.tr    

 

mailto:milalojistik@hs03.kep.tr

