
ROUTEWİX AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Ver� Sorumlusu: ROUTEWİX AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“Ver� Sorumlusu”) olarak k�ş�sel
ver�ler�n�z�n korunmasına ve güvenl�ğ�ne en yüksek derecede özen göstermektey�z. Buna göre, başta özel
hayatın g�zl�l�ğ� olmak üzere k�ş�ler�n temel hak ve özgürlükler�n� korumak ve k�ş�sel ver�ler�n korunması
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, k�ş�sel
ver�ler�n�z�n toplanma şek�ller�, �şlenme amaçları, �şlemen�n hukuk� nedenler� ve haklarınıza �l�şk�n olarak
Ver� Sorumlusu sıfatıyla s�zler� �şbu Aydınlatma Metn� kapsamında b�lg�lend�rmek �ster�z:

 

1-K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Amacı:

K�ş�sel ver�ler�n�z, müşter� memnun�yet�ne yönel�k akt�v�teler�n yürütülmes�, sözleşme süreçler�n�n
yürütülmes� �le talep/ş�kayetler�n tak�b� amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeler� kapsamında �şlenmekted�r.

 

2-K�ş�sel Ver�ler�n Aktarılab�leceğ� Taraflar �le Aktarım Amacı:

Routew�x Apl�kasyonu üzer�nden tarafınızca g�r�lerek toplanan k�ş�sel ver�ler�n�z, müşter� memnun�yet�ne
yönel�k akt�v�teler�n yürütülmes�, sözleşme süreçler�n�n yürütülmes� �le talep/ş�kayetler�n tak�b�n�n
gerçekleşt�r�lmes� kapsamında talep ve öner�ler�n�z� oluşturduğunuz sırada taleb�n�z� �letmek �sted�ğ�n�z
kontak k�ş�ler �le bağlı bulunduğunuz ş�rket�n�ze; bulut s�stemler kullanmamız neden�yle bu kapsamda
yedekleme h�zmet� aldığımız bulut s�stem ş�rket�ne KVKK’nın 8. ve 9. maddeler�  uyarınca aktarılab�lecekt�r.

 

3-Toplama Yöntem� ve Hukuk� Sebeb�:

K�ş�sel ver�ler�n�z, �şbu Aydınlatma Metn�’nde bel�rt�len amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere Routew�x
apl�kasyonu üzer�nden elektron�k olarak toplanmakta olup, KVKK’nın 5. ve 6. maddeler�nde bel�rt�len k�ş�sel
ver� �şleme şartlarına dayalı olarak b�r sözleşmen�n �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olması, �lg�l� k�ş�n�n
kend�s� tarafından alen�leşt�rm�ş olması ve açık rızanızın alınması hukuk� sebepler�nce �şlenmekted�r.

 

4- K�ş�sel Ver� Sah�b�n�n Hakları

Kanun’un 11. maddes� uyarınca, ver� sah�b� olarak;   

K�ş�sel ver�ler�n�n �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,

K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,

K�ş�sel ver�ler�n�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme,

K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve bu kapsamda
yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,



KVKK ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, �şlenmes�n� gerekt�ren
sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda
yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,

İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne
b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme,

K�ş�sel ver�ler�n�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın g�der�lmes�n�
talep etme, haklarına sah�ps�n�z.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, �şbu maddede bel�rt�len haklarınızı kullanmak �ç�n taleb�n�z�, yazılı olarak
www. routew�x.net web adres�ndek� başvuru formu ve k�ml�ğ�n�z� teşv�k ed�c� belgeler� eks�ks�z doldurarak
Ş�rket’�n 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:83 Seylan İş Merkez� Kat:5 D:6 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul
adres�ne b�zzat elden veya �nfo@routew�x.net adres�ne mob�l �mza ya da daha önce b�ld�rd�ğ�n�z ve Ş�rket’�n
s�stem�nde kayıtlı bulunan elektron�k posta adres�ne �let�lmes� hal�nde 30 (otuz) gün �çer�s�nde başvurunuz
değerlend�r�lerek sonuçlandırılacaktır.

 

Taleplere �l�şk�n olarak yazılı şek�lde yanıt ver�lmes� ve bu sebeple ayrıca b�r mal�yet söz konusu olması
hal�nde, K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu tarafından bel�rlenen tar�feye göre tarafınızdan ücret talep
ed�leb�lecekt�r.

 

mailto:info@routewix.net

