STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA BEYANI
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (“STM” ya da “Şirket”) olarak, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’nun (“KVKK”) 10. madde uyarınca sizi,
- hangi verilerinizin toplandığı,
- verilerinizin hangi amaçla işlendiği,
- verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
- verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri ve
- KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda
kısaca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun (“6563 Sayılı Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz ticari elektronik ileti
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1. Biz Kimiz?
KVKK uyarınca, sizlerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek,
sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri
amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek/aktarabilecek, kişisel verilerinizin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan tüzel kişi Veri Sorumlusu STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.Ş.’yiz.
2. Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
Kimlik Verisi (Ad, Soyad) ve İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon Numarası).
3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Bahsi geçen kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve 6563 Sayılı Kanun’a uygun
olarak, Şirketimizin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin faaliyetleri kapsamında işlenmekte,
işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenle
saklanmaktadır.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
www.stm.com.tr internet adresinden STM Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan
da ulaşabilirsiniz.
4. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebepler İle İşliyoruz?
Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen hukuki amaçlarla, başta “https://thinktech.stm.com.tr/tr”
olmak üzere otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde,
STM tarafından farklı departmanlar ve farklı kanallar vasıtasıyla işleyebiliriz.
1/3

Bu çerçevede, kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık
rıza temini suretiyle veya 5(2) maddelerinde öngörülen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
durumlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Açıklanan amaç kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması kurallarına uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, STM tarafından
yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; 6563 Sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yasal yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi çerçevesinde İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’ne, ticari elektronik ileti
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan İYS İş Ortağı’na aktarılacaktır.
6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde1 öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri “İlgili Kişi” olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin
1. fıkrası gereğince “yazılı” olarak veya www.stm.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurup imzalayarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

1

*MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri
sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan
hükümler saklıdır.
(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.
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Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin 2. bendi gereğince KVKK’nın 11.
Maddesinde öngörülen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.stm.com.tr adresindeki Veri Sahibi
Başvuru Formu’nu “Türkçe” doldurup imzalayarak “Mustafa Kemal Mahallesi, 2151. Cadde
No:3/ A Çankaya 06530 Ankara” adresine yazılı olarak gönderebilir veya elektronik ortamda
Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine (stmsavunma@hs01.kep.tr) yahut
privacy@stm.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış
olarak iletebilirsiniz. STM, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
7. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
STM ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuatta
zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve Yönetmelik uyarınca onay kayıtlarınızı onayın
geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt
tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan
kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

İşbu aydınlatma beyanını, okuduğumu ve anladığımı E-Bülten Aboneliği’nde yer alan
ilgili bölümü işareyetlerek beyan ederim.
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