ADA NET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. A.Ş.ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Ada NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Şirketi tarafından ŞİRKETİMİZİN
müşterilerinin ( Kişisel Veri Sahibi ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel
verilerinin Ada NET tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi işlemleri olarak tanımlanmıştır. Bu
aydınlatma metninin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkı saklıdır.
A – TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, ofis, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iş ilişkisi içerisinde
olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı
kuruluşlar ve benzeri diğer kanallar aracılığı sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Tarafınıza sunduğumuz hizmetlerden yararlanan gerçek kişilere ait temin edilmesi gereken; ad, soy
ad, T.C. No, adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, vergi numarası, vergi
dairesi, mersis numarası, adres kodu, İp adresi, e-mail adresi, kullanıcı adı, şifresi, doğum yeri, doğum
tarihi, cinsiyet, uyruk bilgisi, anne baba adı, imza bilgisi, banka hesapları, kredi kartı bilgileri, nüfus
cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri, imza beyanı, vekaletname gibi kişisel veri tanımına giren her türlü
veri KVKK nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ( Ada
NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. ) ŞİRKETİMİZCE işlenebilmektedir.
B – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ŞİRKETİMİZ (Ada NET
İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş.) tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam
ettirebilmek amacıyla güncellenip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarılabilmekte,
paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir.
1. Tarafınıza sağlanan hizmetlere ( alan adı tahsis hizmetleri, alan adına bağlı çalışan bütün hizmetler )
ilişkin satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesi gibi hususların takibi,
2. Alan Adı Tahsis işlemlerinin ŞİRKETİMİZİN ( Ada NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Şirketi )
işbirliğinde bulunduğu Metu Nic, Reseller Club, Türkçe İsim Tescil gibi firmalar ile yürütülebilmesi,
3. Finans ve muhasebe kayıtların tutulması,
4. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme
yükümlülüğü kapsamında,
5. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve
ŞİRKETİMİZİN hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin
yerine getirilmesi,
6. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

C – KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLME SÜRESİ
ŞİRKETİMİZ, (Ada NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş.) kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği
veya işlendikleri amaç için gerekli olan yasal süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle
ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir
süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri
amaç için gerekli olan yasal süre kadar saklamaktadır.
Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler
silinmekte ve yok edilmektedir.

D - KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI ve HAKLARINI
KULLANMA YÖNTEMİ
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Kişisel Veri
Sahibi olarak ŞİRKETİMİZDEN (Ada NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. den ) aşağıda belirtilen
haklarınızı talep edebilirsiniz.
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler
resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Kişisel Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini ŞİRKETİMİZİN (Ada
NET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. ) Akpınar Mah. Dikmen Caddesi No:574/A Çankaya ANKARA
adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak, noter kanalıyla veya info@ada.net.tr adresine güvenli elektronik
imza ile imzalanmış olarak iletebilir. Tarafımıza yazılı olarak başvurunuzdan itibaren en geç otuz gün
içerisinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.

