
DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

WELL CLUB  

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK 

RIZA METNİ 

 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Well Club olarak yürütmüş olduğumuz 

faaliyetler hakkında reklam, tanıtım, kutlama, promosyon ve kampanyalardan haberdar olmak 

istemeniz halinde öncelikle Aydınlatma Metni’ni okumanız, sonrasında aşağıda bulunan açık 

rıza formu aracılığıyla onay göstermeniz gerekmektedir. 

AYDINLATMA METNİ 

İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amacı, Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

İşlenen Kişisel 

Veriler 
İşlenme Amacı 

Veri Toplama 

Yöntemi 
Hukuki Sebebi 

Kimlik Bilgisi (Ad, 

Soyadı) 

Reklam, kampanya ve 

promosyon süreçlerinin 

yürütülmesi 

İşbu Aydınlatma 

Metni ve Açık 

Rıza Formu 

Aracılığı ile 

otomatik olmayan 

yollarla 

Açık rızanın varlığı 

İletişim Bilgisi (Cep 

telefonu numarası, 

E-posta adresi) 

Reklam, kampanya ve 

promosyon süreçlerinin 

yürütülmesi 

 

Açık rızanın varlığı 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşlenen kişisel verileriniz, yasal hükümlülüklerimizin karşılanması amacıyla İleti Yönetim 

Sistemi’ne, ticari elektronik ileti/çağrı merkezi süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla hizmet 

alınan tedarikçilerimize aktarılacaktır.  

Sahip Olduğunuz Haklar 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca tarafımıza 6698 sayılı 

Kanun ve Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde 

başvuruda bulunarak; 

 Kişisel verisinin 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verileri 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 haklarına sahiptir. 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Veri Sorumlusu Unvanı : İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 

Mersis No   : 0481009824900001 

İnternet Adresi  : https://www.idosb.org.tr/ 

Telefon Numarası  : 0 216 365 74 03 

E-Posta Adresi  : kvkk@idosb.org.tr 

 

Adres    :İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:18/2  

Ümraniye/İstanbul 

Kep Adresi   : dudulluorganize@hs01.kep.tr 
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