
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni  

Veri Sorumlusu Redon Teknoloji A.Ş 

Redon Teknoloji A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan 
faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve 
aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) 
hazırladık. 

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ziyaret etmeniz 
durumunda kullanılan çerez vb. hakkında ayrıntılı bilgiler almaktadır. 
Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde 
açıklanmaktadır. 

Aydınlatma Metni, Redon Teknoloji A.Ş. tarafından yayımlandığı tarih 
itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu 
takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma 
Metni’nin www.redon.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal 
geçerlilik kazanır. 

 

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı 
 
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli 
kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel 
verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri 
yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar 
öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan 
yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması 
gerekmektedir. 
 
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 
www.redon.com internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler; Pazarlama 
ve Müşteri İlişkileri Departmanları tarafından müşterilerimizin rızaları ve 
mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. 

http://www.redon.com/
http://www.redon.com/


3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar 
 
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, 
müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak 
müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere 
aktarılmamaktadır. 
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı 
olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler 
paylaşılmaktadır.  
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli 
teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri 
alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin 
sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz 
sorumlu değildir. 
Kişisel verileriniz Şirketimiz hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı 
yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği 
yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında 
saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, 
müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda 
anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası 
Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi 
hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli 
pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, 
reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü 
kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. 
 
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: 
 

• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden bilgi girişi yapanın/yaptıranın 
kimlik bilgilerini teyit etmek, 

• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, 
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak 

olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu 

görevlilerine bilgi verebilmek, 
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil 

uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri 
çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam 
faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar 



aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler 
düzenlemek, 

• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize 
öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, 

• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, 
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan 

doğan haklarımızı kullanabilmek, 
• Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek. 

 

 

Kişisel Verilerin Saklanması, Haklarınız ve Başvuru 

Saklama ve İmha 

 
Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve 
İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha 
işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre 
KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için 
bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak 
zorundadır. 

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari 
merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı 
olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, 
verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl 
arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve 
belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte 
veya anonimleştirilmektedir. 

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre 
öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da 
göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık 
dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize 
gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da 
tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama 
süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay 



içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir 
sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise 
verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde 
silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen 
sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde 
söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. 

Haklarınız 
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına 

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması 

halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel 

verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep 
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep 
etme 

haklarına sahipsiniz. 

Başvuru 
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz; 

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile 

 ‘’Anadolu Yakası Osb Mahallesi 10. Sokak No:1 34956 Aydınlı, 
Tuzla, İstanbul – Türkiye’’ adresine, 

• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte şirketimize bizzat başvurarak, 



• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya 
da mobil imza kullanmak suretiyle redon.teknoloji@hs01.kep.tr 
kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya şirketimize 
iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili 
kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik 
numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport 
numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime 
esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep 
konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve 
kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep 
edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi 
ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, 
başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel 
olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) 
gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve 
başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, şirketimize 
ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. 
Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri 
başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta 
olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

 

mailto:redon.teknoloji@hs01.kep.tr

