
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL 
VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AÇIK RIZA METNİ 
 

Türkiye’de kurulu TİNOVA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu 
sıfatıyla,  
 
Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, 
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel 
halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden 
düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile 
paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini, gerek duyulan hallerde yurt dışına aktarılmasını ve 
KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Kimlik ve İletişim Bilgileri:  Ad, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, e-
posta adresi, kurumsal e-posta adresi ve 
benzer diğer bilgiler. 

Kimlik Doğrulama Bilgileri:  Kullanıcıların üyelik bilgileri, kullanıcı 
fotoğrafları, kimliği doğrulamak için ve 
hesaba erişimi sağlamak için kullanılan 
parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, 
parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan 
numaraları. 

Demografik Veriler:  Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, 
eğitim durumu, çalıştığı şirket/kurum, 
sektör, pozisyon, mesleki unvanı, geçmiş iş 
deneyimi, yaşadığı il/ilçe/posta kodu 
bilgileri, ilgi alanları, yetenek ve 
uzmanlıkları, tercih edilen dil verileri. 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar:  Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar 
vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler, 
yurtiçi veya yurtdışı firmaların kullanıcıların 
ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün 
tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime 
geçmesi için ilgili ürün sayfasında belirtilen 
veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve 
tarafınıza göre özelleştirilmesi adına 
kullanım alışkanlıkları (önceliklendirme 
seçenekleri, tercih edilen geri dönüş 
metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, 
Portal’a son giriş tarihi, kullanılan Doping 
ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen 
internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, 
ziyaret süresi ve hedef tamamlama 
sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen 



ürün ve ilanların kategorileri,) hizmetlerin 
sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin 
temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında 
oluşan hatalar ve benzeri sorunlar. 

Konum Verileri:  Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları 
ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve 
port adreslerinden çıkarılan konum verisi. 

Ödeme Verileri:  Firma ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri 
(adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik 
numarası, vergi kimlik numarası), üyeye 
gönderilen faturalar ve üyelerden alınan 
ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme 
numarası, fatura numarası, fatura tutarı, 
fatura kesim tarihi gibi veriler. 

İçerik Verileri:  Tedarikçilerin ekledikleri ürün bilgileri, 
(ürün kategorisi, ürün adı, ürün detayları, 
toptan satış koşulları, ürün fiyatı, ürün 
görseli) tedarik konumu gibi bilgileri, 
işverenler ekledikleri iş ilanlarında ilgili 
şirket/kurum adı, ilgili iş tanımı, beklenen 
deneyim ve yetenek bilgisi, yabancı dil 
tercihi, eğitim tercihi, il/ilçe bilgisi, iş 
saatleri bilgisi, iş kategorisi ve son başvuru 
bilgileri. 

Anket Cevapları:  Tinova tarafından portal dahilinde 
düzenlenen periyodik anketlere verilen 
cevaplar ile Tinova’nın işbirliği yaptığı 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan 
anketlere verilen cevaplar. 

Filtrelere Takılmış veya Kullanım 
Koşullarına Aykırı İçerikteki Site İçi 
Mesajlar: 

Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve 
ticaret yapılabilmesi için kullanıcıların 
birbirlerine gönderdikleri site içi 
mesajlardan sadece filtrelere takılanlar veya 
gelen şikâyet/bildirim üzerine kullanım 
koşullarına aykırı içerikte tespit edilen site 
içi mesajlardır. 

Görsel ve İşitsel Veri  Fotoğraf, Canlı yayın kayıt görüntüleri, 
konferans/etkinlik kayıt görüntüleri ve 
fotoğrafları 

 

 
“Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde 
işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” 

İsim / Soy isim  
 

İMZA 



Yukarıdaki form ile Kişisel Verilerinizin, “TİNOVA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.” Veri 
Sorumlusu Sıfatı ile; Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere 
işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için 
aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında (KVKK ; dilediğiniz 
zaman “TİNOVA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.” Veri Sorumlusu Sıfatı ile; Şirketimize 
başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel 
verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu 
verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım 
yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok 
edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin 
aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili 
olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, verilerin kanuna aykırı girilmesi halinde yasal 
hakkınız mevcuttur.  
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ TİNOVA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 
İletişim linki: http://www.buyernetwork.net / http://www.tinova.com.tr 
Adres: Tinova Bilişim Teknolojileri A.Ş. İstanbul Teknokent B Blok, Kat 1, Ofis No: 105 34320 
Avcılar / İstanbul 
Telefon: (0212) 509 56 56 
E-Posta: support@buyernetwork.net / info@tinova.com.tr  
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