E-imzala.com Uygulamasında Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla
Ciba Lojistik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kurum:
Ünvan: Ciba Lojistik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adres: Topçu İbrahim Sk. No:7/6 Ataşehir İstanbul
Email: info@ciba.com.tr
Web: www.e-imzala.com / www.ciba.com.tr
Tel: 0 850 473 75 87

Hangi Bilgiler Kaydedilmektedir?
1- Web sitesi ve uygulamanın üye olunmadan kullanılması
durumunda:
Üye olmadan kullanma ve sitede gezinme durumunda ziyaretçilerin
herhangi bir kaydı tutulmaz. Sadece ziyaretçi sitede gezinirken, web chat
hizmetinin çevrimiçi olması durumunda, ziyaretçinin anlık bulunduğu
sayfalar görüntülenir.

2- Uygulamaya üye olunup kullanılması durumunda:
Üye olan kişinin isim, soyisim, tc kimlik numarası email, cep telefonu ve
parola bilgisi sisteme kaydedilir. Bu bilgilere ek olarak ip, local ip, tarih,
yapılan işlemlerin log kayıtları da kaydedilir.

3- Uygulama ücretli olarak kullanılıyorsa:
Ücretli kullanıcı olunabilmesi için öncelikle üye olunmalı.
Dolayısıyla isim, soyisim, tc kimlik numarası email, cep telefonu ve parola
bilgisi sisteme kaydedilir. Bu bilgilere ek olarak ip, local ip, tarih, yapılan
işlemlerin log kayıtları da kaydedilir.
E-imza Kredisi satın alma işlemi sırasında fatura bilgileri (kişi veya firma
ünvanı, vergi dairesi, vergi no veya TC kimlik no, şehir, adres, telefon

bilgileri kaydedilir.
Ödemeyi hangi yöntemle, hangi tarihte yaptığı, kaç adet kredi satın aldığı,
kullandıktan sonra kalan kontör miktarı ve ne kadar ücret ödediği bilgileri
de kaydedilir.
Ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise sadece ilk ve son 4 rakamı kaydedilir.
Kart numarasının tamamı, son kullanma tarihi, güvenlik kodu gibi bilgiler
kaydedilmez.
Bu Bilgiler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?
İp, kullanıcı adı / e-mail adresi gibi bilgiler kişinin kişinin birden fazla
üyelik oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için kayıt altına
alınmaktadır.
Üye olan kullanıcılardan alınan email bilgisi, kullanıcının şifresini
unutması durumunda parolanın tekrar gönderilmesi için kullanılmaktadır.
TC Kimlik numarası alınması, sistemin mevzuat ve 5070 Sayılı Kanun
kapsamına göre işleyişinde vazgeçilmez kriterdir. TC kimlik no ile
doküman imzalama sırasında kullanılan elektronik imzaya ait olan numara
eşleştirilir. Bu sayede kişinin kimlik bilgisi doğrulanır.
Kesilen faturalar, üyelerin kayıtlı email adreslerine otomatik
gönderilmektedir.
Üyelerden istenen fatura bilgileri sadece fatura kesme işlemlerinde
kullanılmaktadır.
Üyelik verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine
dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle
işlenmektedir.

Bu Bilgiler Kimlere Aktarılabilir?
Fatura bilgileri, e-fatura veya e-arşiv fatura kesiminde aracı olan firmanın
sistemine, yazılım yoluyla otomatik olarak gönderilir.
Aracı firmanın yazılım sistemi e-fatura veya e-arşiv faturayı keser.
Fatura kesimi, email ile gönderimi ve kanuni süre boyunca faturanın kayıt
altında tutulması işlemini bu aracı firma yapar.
Bu bilgiler fatura kesimi için gerekli olan bu durum dışında herhangi bir
firma ile paylaşılmaz.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya
ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bu Bilgiler Nerede Tutulur?
Bu bilgiler Türkiye'deki sunucularımızda tutulmaktadır.
Kesilen faturalar ise aracı firmanın sorumluluğunda kendi sisteminde
tutulmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların
Kullanılması:
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin
taleplerinizi info@ciba.com.tr adresine iletmeniz durumunda
talepleriniz şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde
30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara
sahipsiniz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

