TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB)
İNTERNET SİTESİ – www.tmb.org.tr
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) olarak, resmi internet sitemiz olan www.tmb.org.tr adresini
ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti
göstermekteyiz.
Birliğimizin KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz,
www.tmb.org.tr ziyaretçilerimizi işbu TMB İnternet Sitesi Kişisel Verilerinize İlişkin
Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?
www.tmb.org.tr adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda
belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde
elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle
Birliğimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız

Trafik verisi

www.tmb.org.tr

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan
yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

TMB sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,
• İstek, talep ve şikayetleri değerlendirmek

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?
İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı
sıra dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış
hizmet sağlayıcıları (web sitesi geliştiricileri, veri tabanı sağlayıcıları vb.) ile KVK mevzuatına
uygun olarak paylaşmaktayız.
Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım
amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz
kapsamında yükümlü olup TMB’nin denetimindedir.
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Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.
Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?
Derneğimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü
kişilere aktarmamaktadır.
Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi
yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının
önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, TMB’ye başvurarak kişisel verilerinizin;
1. işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
2. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini
isteme;
3. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme;
4. kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve
eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
5. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
6. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
İlgili taleplerinizi tmb@tmb.org.tr veya Birlik Mahallesi 447 Sokak No:4 06550,
Çankaya-ANKARA adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Birliğimize iletebilirsiniz.
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak
amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi
rica ederiz.
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