KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
A. Veri Sorumlusu Kimdir?
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları Üretim
A.Ş.’nin iştiraki Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin
korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, Borusan EnBW internet sitemizde
bulunan, elektrikli araçlar için I-REC sertifikası veya elektrik enerjisi tedariki iletişim formu
aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki
sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğine yer
verilmektedir.
Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
−

−
−

Elektrik tüketimlerinden dolayı oluşan karbon emisyonunu sıfırlamaları için uluslararası
yenilenebilir sertifikası olan "I-REC (I-REC Standard - The International REC Standard
Foundation) sertifikası ile elektrik enerjisi tedariği hakkında bilgi verilmesi amacıyla sizinle
iletişime geçilmesi,
Elektrik enerjisi satışlarına ilişkin sözleşme hazırlık süreçlerinin yürütülmesi,
Yenilenebilir enerji tüketimi sertifikalandırma süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
−
−

Soru, talep, öneri ve şikayetlerin alınması ve çözümlendirilmesi,
İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki
sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:
−

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki
süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:
−

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim
yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin,
hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması
durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

C. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, yıllık tahmini araç kullanımı ile
tercih edilen sertifika türüne veya elektrik tedarikinin yapılabilmesine ilişkin kişisel verileriniz
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işlenmektedir. Ayrıca internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında işlem güvenliği bilgileriniz de
işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki
Sebepleri Nelerdir?” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, iş ortaklarımız ve
tedarikçiler ile paylaşılmaktadır.
Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir
uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır.
Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara
uygunluk sağlanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz?
Kişisel verileriniz, Borusan EnBW internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla, otomatik ve
kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla ilgili olmak kaydıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Haklarınıza
ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:
−
−

https://www.borusanenbw.com.tr/kurumsal/Kvk adresinde yer alan Başvuru Formu’nu
doldurabilir ve Form’da belirtilen şekilde bize gönderebilirsiniz,
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen diğer
yöntemleri kullanabilirsiniz.
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