
Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni 
 
AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK 
kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme 
amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size 
tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz. 
 
1 – Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya 
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. 
 
2 – Size ait kişisel veriler, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği 
yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel 
ilkelerine uygun olarak yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel 
veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. 
 
3 – Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili 
mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve 
korunacaktır. 
 
4 – Kişisel verileriniz, alacağınız hizmetler ve katılacağınız faaliyetlere ilişkin olarak 
AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti.’ nin bir markası olan Clogger 
Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri, telekomünikasyon şirketleri ile ihtiyaç duyulan 
diğer kişi ve kamu kurum kuruluşlarına, gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar 
dâhilinde paylaşılabilecektir. 
 
5 – KVKK gerekçesine göre: Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna 
göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre 
varsa bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza edebilecektir. Gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak 
veri saklanamayacak ancak kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami 
süreyi belirlemek zorundadır. Bu kapsamda AGE Bilişim, kişisel verilerin muhafaza 
edilmesi gereken süreyi 5 yıl olarak belirlemiştir. 
 
6 – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında; 
 
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 
 Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 



silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
işinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 
7 – AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti.’ nin bir markası olan 
Clogger Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek 
yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
(Veri Sorumlusu: AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti.) 


