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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" ya da ''Kanun'') uyarınca, aşağıda bilgileri yer 
alan DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. (“DOMAK POMPA '' veya ''Şirket'') olarak, veri 
sorumlusu sıfatıyla; siz GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLERİN ve TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN HİSSEDARLARININ, 
GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN ve MÜŞTERİ ÇALIŞANLARININ kişisel verilerini aşağıda açıklanan 
amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek ve mevzuatın 
izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarabileceğiz. 
 
 
 

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; ürün ve hizmetlerinin 
sunulması, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine 
yönelik aktivitelerin yönetilmesi, talep/ şikâyetlerin takibi amacıyla şirket tarafından işlenen kişisel 
verileriniz; işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde 
saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 
DOMAK POMPA'nın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.domak.com.tr adresinde yer 
alan 'Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası'nı inceleyebilirsiniz. 
 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI 
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Şirket tarafından, yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak 
üzere; hukuki ve mali birimlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, 
faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, hukuki zorunluluklar ve yasal 
sınırlamalar ile aktarılabilecektir. 
 
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI 
Kişisel Verileriniz herhangi bir şekilde yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.  
 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması 
amacıyla elektronik  ortamda; şirketimizin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarımız, e-posta, 
telefon, fiziki ortamda;  posta, iş ortağı bayilerimiz ile ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan 
matbu formlar kanallarından Şirketimizle temasta  bulunulması halinde toplanacaktır.  
Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza 
temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin 
edilmeksizin işlenmektedir.  
 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  
Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep 
etmek, 
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek 
haklarına sahipsiniz. 
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Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya 
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini 
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı 
zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili 
bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun 
olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha 
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 
Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için “www.domak.com.tr “linkinde yer alan 
“ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u 
kullanabileceklerdir.  
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri 
ile gerçekleştirilecektir:  
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla 
Şabanoğlu O.S.B Mah. Adnan Kahveci Bulv. No:46/1 Tekkeköy/SAMSUN adresine iletilmesi, 
Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile 

imzalanarak domakpompa.makina@hs03.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta ile 
gönderilmesi, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. 
Domak Pompa, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri 
sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. 
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından 
başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 
Domak Pompa, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili 
kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine 
başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 
 

6. DEĞİŞİKLİKLER 
Domak Pompa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik 
yapma hakkı saklıdır. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Şirketin Unvanı: 
DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.  
Mersis No: 0310002670000010  

İletişim Linki: https://www.domak.com.tr/domak-pompa-iletisim.asp 
Elektronik Tebligat Adresi: 25999-98699-23761 
Adres:  
ŞABANOĞLU OSB MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO: 46/1 TEKKEKÖY/SAMSUN 
Tel No: +90 (362) 266 80 50 
Faks No: +90 (362) 266 80 53 

Elektronik Posta: info@domak.com.tr 

Web: www.domak.com.tr 

KEP Adresi: domakpompa.makina@hs03.kep.tr 
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