Tedarikçilerimizin ve İlgililerinin
Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin
Aydınlatma Metni
Tedarikçilerimiz, Müstakbel Tedarikçilerimiz ve Değerli Çalışanları, Yetkilileri ve
Hissedarları,
Aramızdaki ticari münasebet kapsamında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla
sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?
Eğer çalıştığınız, temsil ettiğiniz veya sahibi olduğunuz firmanız ile aramızda bir ticari ilişki
tesis etmeye çalışıyor isek tarafınızla işbirliği görüşmelerini yürütebilmek, müzakere sürecini
yürütebilmek ve irtibata geçebilmek için sizlerin kimlik (ad-soyad), iletişim (telefon-email) ve
özlük (kurum-unvan) bilgilerinizi işleyebiliriz.
Çalıştığınız kurum ile aramızdaki ticari ilişkinin bir akde bağlanabilmesi, akdin kurulabilmesi
ve her iki tarafa da düşen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, sözleşmenin imza ve ifa
safhalarında irtibatların sağlanabilmesi amaçlarıyla, kimlik (ad-soyad-imza), iletişim (telefone-mail-adres) ve eğer hissedar iseniz bunlara ek olarak finansal (paydaşlık bilgisi) bilgilerinizi,
gerçek kişi tedarikçimiz iseniz bunlara ek olarak kimlik numaranızı, eğer çalışan/yetkili iseniz
bunlara ek olarak özlük (unvan) bilginizi işleyebilmekteyiz.
Şirketimiz adına resmi vekaletname ile iş görmekte iseniz adınıza vekaletname düzenlenmesi
ve/veya muhafaza edilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad-imza-kimlik numarası) ve iletişim
(adres-telefon-e-mail) bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.
Şirketimize sürücü olarak taşıma ve lojistik faaliyetlerde destek vermekte iseniz faaliyetin
güvenliği, takibi, denetim ve bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maksatları ile
kimlik (ad-soyad-kimlik numarası-sürücü belgesi bilgileri), özlük (kurum-unvan-tahsis edilen
araç bilgisi) ve lokasyon bilgilerini işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz ?
Kişisel verilerinizi tabi olduğumuz ticaret ve vergi hukuku başta olmak üzere genel ve sektörel
mevzuatın gerektirdiği hallerde bize düşen beyan ve/veya bilgi verme, denetlenme, ispat
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için vergi dairesi ve gelir idaresi başta olmak üzere
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliriz. Yine emniyet, savcılık, mahkeme, vergi
dairesi, icra dairesi ve benzeri adli veya idari otoriteler nezdinde tarafımızdan talep edilen
bilgileri sağlama/ihbar yükümlülüğümüzü yerine getirmek, hukuki ihtilaflarımızda dava ve
cevap haklarımızı kullanabilmek için ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşu ile kişisel verileriniz
paylaşılabilecektir. Bunların dışında bir kamusal ya da -müşterilerimiz de dahil olmak üzereözel kurum nezdinde vekaleten işlerimizi yürütmekte iseniz ilgili kurum ile de verileriniz
paylaşılabilecektir.

Hukuki ihtilafların söz konusu olması halinde muhatabımıza ilişkin yasal haklarımızı
kullanabilmek için mali ve hukuki danışmanlık almak maksadıyla hukuk ve mali
müşavirlerimizle ile de kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Şirketimizin yasal denetim
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile de yine serbest ve yeminli mali müşavirlerimiz
ve denetçiler ile kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.
Bilişim teknolojileri, lojistik hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda
ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla şirketimizin hizmet sağlayıcılarıyla (kurumsal
muhasebe yazılımı sunucu hizmetinin sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, gps
hizmeti sağlayıcı vb.) kişisel veri paylaşımı yapabilmekteyiz. Hissedar ve ortaklarımız da bilgi
alma ve inceleme hakları kapsamında kişisel verilerinize erişebilmektedirler.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verilerinizi yüz yüze görüşmelerimiz esnasında bize sözlü veya yazılı olarak vermiş
olduğunuz bilgiler, telefon görüşmelerimiz ve email yoluyla irtibat kurduğumuz hallerde
vermiş olduğunuz bilgiler vesilesi ile otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle
toplamaktayız.
Kişisel verilerinizi “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.
Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer
alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu
olarak bize aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya bünyemizde kayıtlı
bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması
gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres:
Raykam Lojistik Taşıma Mad. İnş. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cad. No:1 Sinan Selim Atasayan Apt. K.3, D:.8, Gebze/Kocaeli
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Aydınlatma Metni’ni okudum.
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