MOBİL UYGULAMA ÜYELİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Edimly
İnternet Teknolojileri Limited Şirketi (“Biz”, “Edimly”) olarak siz Edimly mobil uygulama kullanıcılarını
(“Kullanıcı”), mobil uygulamaya üye olurken ve profilinizi tamamlarken elde edilen verilerinize ilişkin;
kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki
sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:
Veri Sorumlusu: Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi Egs Bloklar Apt. No: 12/1 Bakırköy/İstanbul
merkezinde kurulu 200203-5 sicil numaralı Edimly İnternet Teknolojileri Limited Şirketi
Kişisel verileriniz;
●
●
●
●

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
işlendikleri amaçla bağlantılı, s
 ınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Edimly Tarafından İşlenen Veri Türleri:
Kimlik Bilgileri: Kullanıcı’nın ad soyad ve kullanıcı adı verileri üyelik formunun
doldurulması veya sosyal medya hesaplarının eşlenerek üyelik oluşturulması vasıtası ile
otomatik yollarla işlenmektedir. Edimly; üyelik sözleşmesini kurmak amacı ile aldığı ad-soyad
verisini, KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için
bu bilginin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. E
 dimly,
Uygulama üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla elde ettiği
kullanıcı adı verisini, KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin
kurulması ve ifası için bu bilginin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak
işlenmektedir. Bu veriler hakkın korunması hukuki sebebine dayanılarak; yalnızca uyuşmazlık
halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim Bilgileri: Kullanıcı’nın e-posta adresi verisi, sosyal medya hesaplarının eşlenerek
üyelik oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Edimly, sözleşmeyi kurmak
amacı ile aldığı e-posta adresi verisini, KVKK 5’inci madde 2’inci fıkra c bendi uyarınca üyelik
sözleşmesinin kurulması için bu bilginin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine
dayanarak işlemektedir. Bu veriler hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.
İletişim Bilgileri: Edimly tarafından ilgili kişinin telefon numarası verisi, üyelik kaydı işlemleri
esnasında telefon seçeneğinin tercih edilmesi halinde otomatik yollarla işlenmektedir. Edimly;
üyelik oluşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla elde ettiği İletişim Bilgileri verisini,
üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak
işlemektedir. Edimly ilaveten, İlgili Kişi’nin Telefon Numarası’nın doğrulanabilmesi için
kendisine onay kodu gönderilebilmesi amacıyla elde ettiği İletişim Bilgileri verisini, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ‘işlenen kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde
güncel olması’ hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için ilgiliyi veriyi işlemesinin zorunlu
olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri, Elektronik haberleşme mevzuatının

gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme
konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile paylaşılmaktadır.
Lokasyon Bilgisi: Lokasyon bilgisine erişim izni veren Kullanıcı’nın lokasyon bilgisi
Uygulama üzerinden verilen erişim izni vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Edimly;
İlgili Kişi’nin Edim’i gerçekleştirdiği lokasyonu, kendisinin talebi üzerine tespit edip
Uygulama’da paylaşmasını sağlamak amacı ile KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra f bendi
uyarınca Uygulama’da Kullanıcı deneyimini arttırmak bakımından Kullanıcı’nın lokasyon
paylaşım talebini yerine getirebilmesinde meşru menfaatinin bulunması ve lokasyon verisini
işlemesinin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu
veri hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kullanıcı’nın fotoğraf verisi, Kullanıcı Profili’ne profil fotoğrafı
yüklenmesi ile otomatik yollarla işlenmektedir. Edimly, Kullanıcı’nın mobil Uygulama’daki
görünürlük tercihini yerine getirebilmek amacı ile fotoğraf verisini KVKK 5’inci madde 2’inci
fıkra f bendi uyarınca Kullanıcı’nın talebini yerine getirebilmesinde meşru menfaatinin
bulunması ve fotoğraf verisi işlemesinin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine
dayanarak işlemektedir. Bu veri hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kişisel verilerinizin;
●
●
●

işlenip işlenmediğine,
işlenme amacına,
yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;
●
●
●
●

amacına uygun işlenmesini,
yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;
●

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep
konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:
●
●

support@edimly.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız
olarak iletmek suretiyle,
“Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi Egs Bloklar Apt. No: 12/1 Bakırköy/İstanbul”
adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece
ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

