PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA
I. Data Controller’s Identity
Hereby this Privacy Notice has been drawn up by Supply Chain Wizard Tek. Ltd. Şti. ("Company") as a data controller
in accordance with the applicable law on data protection. Your Personal Data; can be processed by the Company as the
data controller within the scope described below.
II. Processed Data Categories And Instance Data Types
Your personal data indicated below will be processed by the Company especially under the purposes and legal reasons
that are the subject of your disclosure to the company and within the scope of personal data processing conditions
specified in the applicable law on data protection listed below:
Personal Data Personal
Data Achievement
Top Category
Sub Category
Method

Identity
Information

Name-surname;

Legal Reason

Processing Aim of Personal
Data

In
Digital Processing of personal Meeting
the
demands,
media from a data of the parties of a suggestions, and requests of
related person contract is necessary
the relevant person, Making
use of the products and
services offered, Conducting
Marketing Analysis Studies,
Conducting Advertising /
Campaign
/
Promotion
Processes,
Carrying
Out
Marketing
Processes
of
Products / Services

Education and Company Name; In
Digital Processing of personal Meeting
the
demands,
business
Title
media from a data of the parties of a suggestions, and requests of
information
related person contract is necessary
the relevant person, Making
use of the products and
services offered, Conducting
Marketing Analysis Studies,
Conducting Advertising /
Campaign
/
Promotion
Processes,
Carrying
Out
Marketing
Processes
of
Products / Services
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Contact
Information

Phone Number;

Marketing
Information

Cookie Records, In
Digital
Information And media from a
Evaluations
related person
Obtained As A
Result Of Direct
Marketing Studies

Processing of personal
data of the parties of a
contract is necessary;
Explicit consent

Making use of the products
and
services
offered,
Conducting
Marketing
Analysis Studies, Conducting
Advertising / Campaign /
Promotion
Processes,
Carrying Out Marketing
Processes of Products /
Services

Request/
Complaint
Management
Information

Information
In
Digital
Gathered
media from a
Regarding
related person
Requests
and
Complaints Made
by Person About
Products
and
Services

Data
processing
is
necessary
for
the
establishment, exercise, or
protection of any right.

Making use of the products
and
services
offered,
Conducting
Marketing
Analysis Studies, Conducting
Advertising / Campaign /
Promotion
Processes,
Carrying Out Marketing
Processes of Products /
Services

E-mail

In
Digital Processing of personal Meeting
the
demands,
media from a data of the parties of a suggestions, and requests of
the relevant person, Making
related person contract is necessary
use of the products and
services offered, Conducting
Marketing Analysis Studies,
Conducting Advertising /
Campaign
/
Promotion
Processes,
Carrying
Out
Marketing
Processes
of
Products / Services

Location and Log
records; In
Digital Data
processing
is Conducting
tracking
Location records media from a necessary
for
the Analysis Studies
information
related person establishment, exercise, or
protection of any right.

Marketing
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Country

In
Digital Processing of personal Execution of Goods / Service
media from a data of the parties of a Purchasing Processes
related person contract is necessary;

Customer
Operation
Information

Website
Usage In
Digital
Habit,
Website media from a
Usage Frequency, related person
Website
Usage
Duration

Processing of data is Conducting
necessary
for
the Analysis Studies
legitimate
interests
pursued by the data
controller, provided that
this processing shall not
violate the fundamental
rights and freedoms of the
data subject.

Marketing

Process
Security
Information

IP address

In
Digital Processing of data is Conducting
media from a necessary
for
the Analysis Studies
related person legitimate
interests
pursued by the data
controller, provided that
this processing shall not
violate the fundamental
rights and freedoms of the
data subject.

Marketing

III. Do we transfer your personal information?
Your personal data collected can be transfer, as permitted by the applicable laws on data protection, to our affiliate
companies, to our business partners from whom we purchase services, to authorized public institutions and organizations
upon request in order to fulfill our legal obligations, to companies operating as intermediaries/agency, to third parties
from which we receive services to carry out our activities of information systems and software, which are our main line
of business, institutions, independent audit companies, and private institutions in accordance with the achievement of
the above-mentioned purposes and limited to the fulfillment of those purposes.
IV. What choices do I have?
If you have any questions or objections as to how we collect and process your personal information, please contact
info@supplychainwizard.com. In addition, subject to applicable law, you have the right to request;
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a) to learn whether his/her personal data are processed or not,
b) to demand for information as to if his/her personal data have been processed,
c) to learn the purpose of the processing of his/her personal data and whether these personal
data are used in compliance with the purpose,
ç) to know the third parties to whom his personal data are transferred in-country or abroad,
d) to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any,
e) to request the erasure or destruction of his/her personal data under the conditions referred to in Article 7,
f) to request reporting of the operations carried out pursuant to sub-paragraphs (d) and (e) to third parties to whom
his/her personal data have been transferred,
g) to object to the occurrence of a result against the person himself/herself by analyzing the data processed solely through
automated systems,
ğ) to claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of his/her personal data.
You may also object to our processing of your personal data or ask that we restrict the processing of your personal data
in certain instances. If you wish to do any of these things, please contact info@supplychainwizard.com to submit a data
access request.
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KVK AYDINLATMA METNİ
I.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri
sorumlusu Supply Chain Wizard Tek. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu
olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
II.

İşlenen Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirkete açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki
sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları dâhilinde işlenecektir:
Kişisel Veri Kişisel
Veri
Üst Kategorisi Kategorisi
Kimlik
Bilgileri

Alt

Ad-Soyad;

Eğitim Ve İş Çalıştığı Şirket; Ünvan
Bilgileri

Elde Etme Yöntemi

Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin
İşlenme Amacı

Sözleşmenin ifası
İlgili kişiden dijital
İlgili kişinin talep, öneri
ve/veya kurulması
ortamda (Talep formu
ve
isteklerinin
için gerekli olması
aracılığıyla)
karşılanması, Sunulan
ürün ve hizmetlerden
ilgili
kişileri
faydalandırmak,
Pazarlama
Analiz
Çalışmalarının
Yürütülmesi, Reklam /
Kampanya / Promosyon
Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ürün /
Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin
Yürütülmesi
Sözleşmenin ifası
İlgili kişiden dijital
İlgili kişinin talep, öneri
ve/veya kurulması
ortamda (Talep formu
ve
isteklerinin
için gerekli olması
aracılığıyla)
karşılanması, Sunulan
ürün ve hizmetlerden
ilgili
kişileri
faydalandırmak,
Pazarlama
Analiz
Çalışmalarının
Yürütülmesi, Reklam /
Kampanya / Promosyon
Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ürün /
Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin
Yürütülmesi
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İletişim
Bilgileri

Cep Telefonu No ; ESözleşmenin ifası
İlgili kişiden dijital
İlgili kişinin talep, öneri
mail;
ve/veya kurulması
ortamda (Talep formu
ve
isteklerinin
için gerekli olması
aracılığıyla)
karşılanması, Sunulan
ürün ve hizmetlerden
ilgili
kişileri
faydalandırmak,
Pazarlama
Analiz
Çalışmalarının
Yürütülmesi, Reklam /
Kampanya / Promosyon
Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ürün /
Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin
Yürütülmesi

Pazarlama
Bilgileri

Cookie
Kayıtları,
Doğrudan Pazarlama
Çalışmaları
Neticesinde
Elde
Edilen Bilgiler Ve
Değerlendirmeler

Sözleşmenin ifası
İlgili kişiden dijital
ve/veya kurulması
ortamda (Talep formu
için gerekli olması
aracılığıyla,
ilgili
kişilerin
internet
sitesini
kullanımı
sırasında)

Talep/ Şikayet Kişinin
Ürün
Ve
Bir hakkın tesisi
İlgili kişiden dijital
Yönetim
Hizmetler Hakkında
ve kullanımı için
ortamda (müşteri talep
Bilgisi
Yaptığı
Talep
ve
zorunlu olması
formu aracılığıyla)
Şikayetlerle
İlgili
Toplanan Bilgiler

Müşteri İşlem İnternet
Sitesi
Bilgileri
Kullanım Alışkanlığı,
İnternet
Sitesi
Kullanım
Sıklığı,
İnternet
Sitesi
Kullanım Süresi

İlgili kişiden dijital
ortamda (Talep formu
aracılığıyla,
ilgili
kişilerin
internet
sitesini
kullanımı
sırasında)

Sunulan
ürün
ve
hizmetlerden
ilgili
kişileri faydalandırmak,
Pazarlama
Analiz
Çalışmalarının
Yürütülmesi, Reklam /
Kampanya / Promosyon
Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ürün /
Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin
Yürütülmesi
Sunulan
ürün
ve
hizmetlerden
ilgili
kişileri faydalandırmak,
Pazarlama
Analiz
Çalışmalarının
Yürütülmesi, Reklam /
Kampanya / Promosyon
Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ürün /
Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin
Yürütülmesi

İlgili kişinin hak
Pazarlama
ve özgürlüklerine
Çalışmalarının
zarar vermemek
Yürütülmesi
kaydı ile veri
sorumlusunun
meşru menfaati

Analiz
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Lokasyon ve Log kayıtları, Konum
İlgili kişiden dijital
Takip Bilgisi
Bilgisi
ortamda (ilgili kişilerin
internet
sitesini
kullanımı sırasında)

İlgili kişinin hak
ve özgürlüklerine
zarar vermemek
kaydı ile veri
sorumlusunun
meşru menfaati
Yerleşik Olunan Ülke
Sözleşmenin ifası
İlgili kişiden dijital
Bilgisi
ve/veya kurulması
ortamda (talep formu
için gerekli olması
aracılığıyla)

İşlem
Güvenliği
Bilgileri

III.

IP adresi Bilgisi

Pazarlama
Çalışmalarının
Yürütülmesi

Analiz

Mal / Hizmet Satın Alım
Süreçlerinin
Yürütülmesi

İlgili kişinin hak Pazarlama
İlgili kişiden dijital
ve özgürlüklerine Çalışmalarının
ortamda (ilgili kişilerin
zarar vermemek Yürütülmesi
internet
sitesini
kaydı ile veri
kullanımı sırasında)
sorumlusunun
meşru menfaati

Analiz

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine
getirilmesi ile sınırlı olarak; iştirak şirketlerimize, hizmet satın aldığımız iş ortaklarımıza, yasal yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet
yürüten şirketlere, ana iş kolumuz olan bilgi sistemleri, yazılımları faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan 3.
kişilere, işbirliği içerisinde olunan kurum kuruluşlara, ve bağımsız denetim şirketleri ile özel kurumlara Kanun’un 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.
IV.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Web sitemiz aracılığı ile topladığımız yukarıda sayılan bilgileriniz işbirliği içerisinde olunan gerçek veya tüzel
kişilerimiz tarafından bulut ortamlarında muhafaza edilmektedir. Bu durumda, sizin yukarıda 2. maddede belirtilen
kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmekle birlikte ayrıca işbirliği içerisinde olunan ve hizmet satın alınan 3.
kişiler tarafından bulut hizmeti sağlayıcısı üzerinden -kullanılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiylezorunlu olarak ve gerektiği ölçüde açık rızanız alınarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt dışına aktarılabilecektir.
V.

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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,
KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan 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,
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i)

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.

haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak info@supplychainwizard.com adresimize veya kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen
yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

