
BUTA GRUP KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AYDINLATMA METNİ 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 10.maddesi uyarınca sizi, kişisel 

veri işleme hakkında bilgilendirme sorumluluğundayız. 

1.Veri Sorumlusu 

Kişisel verileri işleme amaçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu 

gerçek veya tüzel kişidir. KVKK uyarınca, kişisel verilerinizi amaçlar kapsamında, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 

sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

 2.Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı 

Kişisel temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve iş ilişkilerimizde süreçleri en iyi şekilde analiz 

ederek sizlere daha iyi hizmet verebilmektir. Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen 

temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve 

insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ve 

teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın 

yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel 

veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Buta Grup olarak KVKK ve tüm 

yükümlülüklere uygun hareket etmekteyiz. 

 Verileriniz KVKK ya uygun olarak aşağıdaki koşullara uyarak işlenmektedir. 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması, 

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

  Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

3.Kişisel Verilerin Aktarılması 

KVKK’nın 8. ve 9.maddelerinde yer alan veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, verileriniz 

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ortaklarımıza, özel kişilere; hukuki sorumluluklar ve 

yasal sınırlamalar doğrultusunda bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. 

  

 



4.Yurtdışına Aktarım 

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun 9.maddesine göre aşağıdaki durumların birinin varlığı gerekir; 

 İlgili kişinin açık rızasının bulunması, 

 Kanun’da belirtilen hallerin varlığında (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. 

maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın 

bulunması (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler),  

 Kanun’da belirtilen hallerin varlığında (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. 

maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın 

bulunmaması halinde (Kurul tarafından güvenli kabul edilmeyen ülkeler), yeterli 

korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması  

durumlarında gerçekleştirilebilir. 

 5. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız 

dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki 

sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. 

  
6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 
 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu 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 verilerin 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. 
 
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak 
ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada 



herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak 
Buta Grup’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı 
kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde 
belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 
talebinizi; http://kvkk.butagrup.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir 
nüshasını Anıttepe Mah. Işık Sk. No:20 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Buta 
Grup Medya Bilişim Teknoloji A.Ş. şirketimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat 
elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile 
gönderebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
* İşbu Aydınlatma Metni (‘’Metin’’) 20.08.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde 
herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metnin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir. 
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