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AYDINLATMA METNİ 

A- KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 
METNİ 

B- İNTERNET SİTESİ ERİŞİM KAYITLARI AYDINLATMA METNİ 

 

A- KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 
METNİ 

Veri Sorumlusu sıfatıyla PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE 

KONTROL HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (“PGM GÖZETİM”) olarak faaliyetlerimizi 

sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel 

hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami 

hassasiyet göstermekteyiz. 

Kişisel verilerinizin bir bölümü, PGM GÖZETİM tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 

işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma 

şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri 

bilgilendirmekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, PGM GÖZETİM çalışanları, PGM GÖZETİM 

tarafından düzenlenen Organizasyon/Etkinlik/Eğitime Katılım Gösteren Kişiler ve       

PGM GÖZETİM’e iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, PGM GÖZETİM 

tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

PGM GÖZETİM, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel 

verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde 

her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeler web sitemiz 

üzerinden her zaman takip edilebilmektedir.   

Veri Sorumlusu  

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve 

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 510564 sicil numarasında kayıtlı, Kısıklı Mah. 

Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi  B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İSTANBUL 



 

 
FR.22.01.02 rev.0 YT.20.03.2018   Sayfa:  2/11 
  

adresinde bulunan PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL 

HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi 

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi 

oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 

hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade 

etmektedir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda bulunan hukuki 

ilişkiye göre değişiklik göstermekle birlikte; kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, 

TC Kimlik No, doğum tarihi vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta 

adresi), eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki 

unvanınız vb.), finansal bilgileriniz(kredi risk bilgileriniz, finansal performans bilgisi, 

Banka IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz vb.), imza sirküleriniz, müşteri olarak 

sunulan hizmete ilişkin yorumlarınızı ve fiili olarak şirkete gelmeniz halinde kamera 

kaydınızı içermektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

PGM GÖZETİM, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar 

Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri 

memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin 

ifa edilmesi amacıyla kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.  
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Ayrıca; PGM GÖZETİM, müşterilerin/tedarikçilerinin hukuki ve ticari güvenliğinin 

sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin 

sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin 

yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve 

yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının 

yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir. 

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde 

güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve 

bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini 

eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, 

gerçekleştirilen organizasyonlar, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya 

elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik 

ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime 

geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek 

faaliyetlerimizi yürütmektedir.  

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde 

belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri 

ise şöyledir: Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan 

ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin 

islenmesinin gerekli olması (Örn. Sözleşme imza süreci kapsamında imza sirkülerinin 

alınması suretiyle kimlik bilgilerinize erişebilmemiz, İmzalanan Sözleşme uyarınca, 
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hizmetin temini açısından iletişimin sağlanması amacıyla iletişim bilgilerinizin işlenmesi, 

ödeme faaliyetlerinin takibi için banka IBAN numaranızın kaydedilmesi gibi), Veri 

sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması 

amacıyla kamera kayıtlarının tutulması), Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız 

açık rızanız.  

Kişisel Verilerin Aktarılması: 

Toplanan kişisel verileriniz; PGM GÖZETİM’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve 

Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, PGM GÖZETİM ve 

PGM GÖZETİM ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni'nde 

belirtilen diğer işleme amaçlarıyla; PGM GÖZETİM’in hissedarlarına, iş ortaklarına, 

danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine bilişim altyapımızı 

sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, 

hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş 

ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi 

veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi 

veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya 

ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel 

olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı 

olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Tarafınıza ait kişisel verilerin: 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme,  
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f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,  

g) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize 

veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği 

diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Posta Adresi: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi  B Blok Kat:4 

D:10 Üsküdar/İSTANBUL 

E-posta adresi: info@pgminspection.com 

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve PGM GÖZETİM kişisel veri koruma 

politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel 

verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari 

her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.  

 

B- İNTERNET SİTESİ ERİŞİM KAYITLARI AYDINLATMA METNİ 
 

İşbu “Aydınlatma Metni”, PGM GÖZETİM olarak; veri sorumlusu sıfatıyla işletmekte 
olduğumuz internet sitesinin kullanılması sırasında, kullanıcılar (İlgili Kişi) tarafından 
çerezlerin kullanımıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi 
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu metinle internet sitesinde hangi amaçlarla hangi tür 
verileri işlediğimizi, çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi 
sizlere açıklamayı ve sizleri KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki 
dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi 
hedefliyoruz. 
 

1. HANGİ VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

PGM GÖZETİM internet sitesini ziyaretinizle beraber, login ID, log kayıtları, talep 
oluşturma tarihi, talep oluşturma zamanı, son giriş tarihi, kullanılış bilgisi (sistem 
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içerisinde yapılan her hareket ve seçim) kaydı ve buna benzer kullandığımız teknolojiler 
ile sistemimizi ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları 
gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla topluyoruz. 
 

Yazılımımız vasıtasıyla, sistem içi kullanımlarınıza bağlı aşağıda tanımlanan çerezlere 
ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz. 
 

Bilgi Edinme Başvuru Sistemi’nden talep oluşturmanızla beraber; faaliyetin mevzuata 
uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu madde 
6 uyarınca TC kimlik numarası ve ad soyadından ibaret olan Kimlik Bilgileriniz, adres, 
telefon ve e-posta adresinden ibaret olan İletişim Bilgileriniz ve başvuru sistemine girilen 
talepleriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de öngörülen veri 
işleme şartlarından “kanunlarda açıkça öngörülmesi” kapsamında işlenecektir. 
 

Aşağıda internet sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet 
sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Sistem tarafından yerleştirilen) hem 
de üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Sistem haricindeki sunucular tarafından 
yerleştirilen) kullanılmaktadır. 
 

Oturum Çerezleri 

Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri 
toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre 
pasif kaldığında silinir. 
 

Kalıcı Çerezler 

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım 
tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. 
 

Zorunlu Çerezler 

Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan 
çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için 
ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır. 
 

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin 
isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi 
nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. 
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İşlevsel ve Analitik Çerezler 

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin 
isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi 
nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. 
 

Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin 
görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. 

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde 
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları 
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 
 

Takip Çerezleri 

Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında 
oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan 
adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu 
kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve 
profillemesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi 
amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde 
karar almak için kullanılmayacaktır. 
 

Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansını analiz ederek 
sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde 
ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp 
çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 
 

2. ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM? 
 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına 
sahipsiniz. 

 

Adobe Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-
browser 
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Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

 

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer= 95647 

 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 

Safari: 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 
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3. HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR? 
 

PGM GÖZETİM olarak internet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu 
çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca 
ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca 
gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın aşağıdaki 
amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 
 

3.1. İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 
 

3.2.    İnternet sitesini analiz etmek ve sistemin performansını arttırmak. Örneğin, 
Site’nin üzerinde  çalıştığı  farklı  sunucuların  entegrasyonu,  Site’yi  ziyaret  
edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya 
da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. 

3.3. İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 
Örneğin, Bilgi Edinme Başvuru Sistemini ziyaret eden ziyaretçinin daha 
sonraki ziyaretinde kullanıcı bilgisinin hatırlanması. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? 
 

PGM GÖZETİM olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda 
belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde 
tedarikçilerimiz, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve KVKK kapsamında yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel 
verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. 
 

5. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP 
OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ  

KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 
verileriniz ile ilgili; 
 

� Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya 
işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.  

� Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.  

� Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere 
aktarıldığını öğrenebilirsiniz.  
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� Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya 
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

� Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha 
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep 
edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu 
somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda 
seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep 
edebilirsiniz.  

� Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu 
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

� Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.  

� Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin PGM GÖZETİM için ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilir. 
 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu PGM GÖZETİM’ın internet 
adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 
Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki 
şekillerde yapabilirsiniz: 
 

� Yazılı ve imzalı olarak 
 

� Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 
 

� Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 
 

Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre PGM GÖZETİM tarafından 
başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 
amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) 
isteyebiliriz. Örneğin e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde PGM 
GÖZETİM’ de kayıtlı başka bir iletişim yöntemini (kayıtlı telefon numaranız gibi) 
kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 
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6. İLETİŞİM  
PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 
 

İletişim Linki :  www.pgminspection.com 
 

Telefon Numarası : +90 216 651 08 95  
 

E-Posta Adresi : info@pgminspection.com 
 

Adres : Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi         

   B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İSTANBUL 

 

 


