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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
Avantajlı Yazılım Ürünleri Başvuru Formu 

 
A. Veri Sorumlusu Kimdir? 

 
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Logo” veya “Şirket”), bu aydınlatma metni ile, Logo olarak 
müşterilerimizin avantajlı yazılım ürünlerine ilişkin kampanyamızdan yararlandırılması kapsamında 
kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Logo, kişisel verilerinizin 
işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir? 
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki 
sebeplerini düzenlemektedir. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler ve amaçlarla işlenmektedir:  

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak 
aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:  

- Müşterilerimizin kampanya ve fırsatlardan yararlandırılması,  
- Logo olarak iş birliklerimizin etkinliğini değerlendirmek,  
- Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerini almak ve değerlendirmek,  
- Hizmet kalitemizin artırılması, faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 

önerilerin alınması ile faaliyetlerimizin raporlanması, incelenmesi ve denetlenmesi. 

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki 
sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:  

- Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki 
süreçlerin yürütülmesi. 

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki 
amaçla işlenmektedir: 

- Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim 
yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, 
hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması 
durumunda bilgilerinizin paylaşılması). 

Kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki amaçla 
işlenecektir:  

− Kampanya katılımı için destek aldığımız hizmet sağlayıcının sunucularının yurtdışında 
bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılması.  
 

Açık rızanızı size bu aydınlatma metninden ayrı olarak sunmaktayız. Açık rıza vermiş olsanız dahi, bu 
rızayı her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.  

C. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?  
 

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi ve 
ilgilendiğiniz ürün bilgisine ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.   

D. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?  
 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
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Kişisel verileriniz, “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığındaki amaçlar ve 
hukuki sebepler kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile kampanyalar 
kapsamında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Verileriniz, yetkili kurum ve 
kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli 
merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü 
taraflara aktarımında  verilerin aktarımına ilişkin Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır 

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz? 
 

Kişisel verileriniz sizlere dijital ortamlarda sunulan başvuru formunun doldurulması aracılığıyla 
otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması 
hukuki sebeplerine dayanılmaktadır.  

F. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız 
bulunmaktadır: 

− Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
− Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
− Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
− Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
− Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
− 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 kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
− Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca; 

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi İrtibat Kişisinin adresine posta yolu ile 
ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@logo.com.tr  e-mail 
adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz 
gün içerisinde yanıtlanacaktır.  

Detaylı Bilgi Almak için: www.logo.com.tr internet sitesinde yer alan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na göz atabilirsiniz. 

Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli E-mail: 
kvkk@logo.com.tr  
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