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ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İLETİŞİM FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA 

METNİ  

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Varyap Meridian Barbaros 

Mah. Karanfil Sok.: No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir, Ataşehir, İstanbul” adresinde yer alan 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin 

esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı  

Şirket’in internet sitesinde yer alan “İletişim Formu”nu doldurmanız dolayısıyla elde edilen 

kişisel verileriniz Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak sizinle 

iletişime geçebilmek, dilek, öneri ve şikâyetlerinizi temin edebilmek ve dilek, öneri ve 

şikâyetleriniz doğrultusunda gerekli işlemleri başlatabilmek ve yürütebilmek, Şirket 

tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş 

birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 

işlenebilecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı  

Elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan kişisel verilerinizin işlenme amaçları 

doğrultusunda, iş ortaklarımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini kurumlarla, 

dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri ve 

geçerli bir talebin gelmesi halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. 

ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde 

aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda 

doldurmuş olduğunuz iletişim formu vasıtasıyla kısmen otomatik olmayan yöntemler 

vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

 

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden 

ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak Şirket’in “Varyap Meridian Barbaros Mah. 

Karanfil Sok.: No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir, Ataşehir, İstanbul” adresine posta yoluyla veya 

info@odasenerji.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. 
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