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CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu 
nedenle, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Detaylı bilgi için 
https://www.caleffi.com/turkey/tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı 
inceleyebilirsiniz. 
 
VERİ SORUMLUSU: 
CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 
Şerifali Mah. Kızkalesi Sk. A Blok No: 1A1/49 Ümraniye / İstanbul  
(Mersis No: 0196076991100010) 
Kep Adresi: caleffi@hs01.kep.tr 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI  
Kişisel verileriniz, internet sitelerimiz üzerindeki formlardan veya sosyal medya iletişim araçları üzerinden 
Şirket’e talepte bulunulması halinde; iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması ve sizlerle iletişime 
geçilmesi, form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından 
sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması 
ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması ve bu 
kapsamda Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından 
gerekli çalışmaların yapılması ve tedarikçi ve iş ortaklarımızla süreçlerin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında 
işlenecektir. 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HUKUKİ SEBEBİ 
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda 
belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, internet sitelerimizde 
bulunan formların doldurulması veya sosyal medya iletişim araçları suretiyle bu verilerin tarafınızca sisteme 
işlenmesi sonucunda otomatik ya da kısmen otomatik şekilde elde edilmektedir. 
 
Bu kapsamda Şirketimize ait İnternet Sitelerinin belirli bölümlerinde yer alan iletişim formlarına bilgi girişi 
yapılması sonucu ve Sosyal Medya hesaplarının iletişim bölümleri üzerinden Şirketimize iletilen “Ad-Soyad, 
Adres, E-mail Adresi, Telefon numarası, Şirket Adı ve Talepleriniz” gibi kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki 
sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak bayilerimize, tedarikçi 
ve iş ortağı şirketler veya talep edilmesi durumunda kanunen yetkili kamu ve özel kurumlar veya yurtiçinde 
ve/veya yurtdışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi 
iş ortaklarıyla) Kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. 
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KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ 
Veri ilgilisi olarak CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne başvurarak; 
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 Kişisel veriler 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, 
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 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 sahipsiniz. 
 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 
öngörülen başvuru usullerine uygun olarak CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne 
iletmeniz durumunda CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ talebinizi niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.  
 
Şirketimiz tarafından hazırlanmış olan ve İnternet sitemizde yer alan “Veri İlgilisi Başvuru Formu”ndan 
yararlanarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz. 
 
“Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu, veri 
sorumlusu CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve 
aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda 
bilgilendirildim.” 
 
 

  


