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FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında 

veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ (“Fonmersan Antik Mermer”) tarafından hazırlanmıştır.  

MERSİS Numarası: 0388 0307 0390 0012 

Adresi: Sanayi Mah. Keresteciler Sit. No:8 Bucak/Burdur 

Telefon: 0533 680 50 21 / 0533 680 50 22     E-mail: info@fonmersan.com 

Fonmersan Antik Mermer tedarikçilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, e posta adresi, sözleşme bilgileri, 

adres, cep/telefon no, imza, imza sirküleri, banka ve IBAN bilgilerini; mal/hizmet satın alım süreçlerinin 

yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yetkili kişi, 

kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak 

mal/hizmet satın alınması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için otomatik olmayan veya entegrasyon 

aracılığıyla otomatik yollarla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmak-

tadır. 

Kişisel verilerinizi Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla, dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari 

kuruluşlarla, 

Muhasebe işlemlerini yürütmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere Kanunen yetkili kişiler-

le (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir) paylaşabilmekteyiz. IBAN ve banka bilginizi 

ödeme faaliyetini gerçekleştirme amacıyla bankayla paylaşabilmekteyiz. 

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda 

sayılan haklara sahipsiniz: 

• Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş 

ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı 

üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhi-

nize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın gi-

derilmesini talep etme. 

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret 

alınacaktır.  
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6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi www.fonmersan.com web sitesi Kişisel Verilerin 

Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Fonmersan Antik Mermer’e başvuru formunda yer alan 

iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz. 

Fonmersan Antik Mermer 

AYDINLANMA BEYANI 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Fonmersan Antik Mermer 

Tedarikçi Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı ve 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki 

haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................           T.C. Kimlik No: ................................... 

Tarih           : ..../...../...........                                                              İmza 

 


