
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  

AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

Flint Group Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.’ne (“Flint Group”) aktarılan kişisel 
verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Flint Group, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) m. 10’dan doğan aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-
sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Flint Group, işbu Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde 
her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

1) Flint Group’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir? 

Veri sahiplerinin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler 
bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kanun ile kişisel verilerin korunması esasları 
belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar 
öngörülmüştür. 

2) Flint Group kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor? 

www.flintgrp.com web sitesinden veri sahiplerinin verdikleri veriler, veri sahiplerinin rızaları 
ve mevzuat hükümleri ve meşru menfaatleri uyarınca Flint Group tarafından işlenmektedir. 

Flint Group’a ait olan www.flintgrp.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; 
kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu 
cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. 
Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: 
https://flintgrp.com/en/cookie-information/ 

Kişisel verileriniz şirket merkezimiz, internet sitemiz, şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal 
medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ileride 
kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; 

Flint Group tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve 
sözleşmenin ifa edilmesi, kanunda açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca 
alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Flint 
Group’un meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 
olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olmak üzere toplanmaktadır.  

Yine kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları, yetkili kanallar aracılığı ile tarafımıza 
iletilen her türlü başvurular, Flint Group’un müşterilerle ve diğer kişilerle yaptığı sözleşmeler, 
eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda 
edinilen veriler, internet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler 
vb. aracılığı ile kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 
Flint Group web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde, bilgilerinizin 
yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenmesine ve aktarılmasına açık bir biçimde onay vermiş 
olmaktasınız. Bu doğrultuda, Flint Group’un sizlere faaliyetleri, hizmetleri, ürünleri vb. 
konularda e-mail ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini onaylamış ve izin 
vermiş olunmaktadır. 



3) Flint Group kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor? 

Flint Group, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, 
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, 
sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: 

• 6698 sayılı Kanun ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler 
işlenmektedir. 

• Flint Group tarafından verilen ve/veya verilecek hizmetleri mevzuatın, ilgili 
sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı 
cevap verebilmek ve müşterilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet 
vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek, sizlerin ürün ve 
hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, hizmet ve ürünlerimizin kalitesinin 
artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri içi yapılacak size 
özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, tedarik süreçlerimize yön 
verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirebilmek, yerel ve uluslararası adli 
ve idari merciiler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde 
bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, 
geliştirmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3.kişiler ile 
lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve 
hizmetleri önermek, kişisel verilerinizi Flint Group’a açıklamanıza konu olan Flint 
Group ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat 
kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak, Flint Group’un 
ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Flint Group 
tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, Pazar araştırması ve sosyal 
sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, 
bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki 
operasyonları yönetmek, yerli veya yabancı resmi makamlardan veya sizlerden gelen 
talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak amaçları ile 6698 sayılı Kanun’a 
uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.  

Flint Group tarafından kayıt altına alınan tüm kişisel bilgileriniz 6698 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda kişisel verileri işleme şartları kapsamında ve amaçları dahilinde işlenecek olup, 
Flint Group tarafından gerekli ve makul tüm önlemler ile korunacaktır.  

4) Flint Group kişisel verilerinizi nasıl koruyor? 

Flint Group ile paylaşılan kişisel veriler, Flint Group gözetimi ve kontrolü altındadır. Flint 
Group, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün 
korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak 
konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün 
bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun 
surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme 
politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. 

5) Flint Group Kişisel verilerinizi paylaşıyor mu? 



Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve 6698 sayılı 
Kanun ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebepler ile sınırlı olmak üzere; 

1. Flint Group’un yerli ve yabancı iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,  
2. Flint Group ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerektiğinde bize 

yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara, diğer üçüncü taraf hizmet 
tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayilere, ifa yardımcılarına, ilgili denetleyici kurumlara, 
resmi kurumlara, 

3. Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği 
kişi veya kuruluşlara, 

4. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,  
5. Ürün, hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, 
program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin 
gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, kargo şirketlerine, avukatlara 
6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
aktarılabilecektir.  

6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemler ile 
Flint Group’a iletmeniz halinde, Flint Group talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 
30 gün içerisinde talebi sonuçlandıracaktır.  

Veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 
f.  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer 

kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin 
talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

h. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, 
zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.  

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Flint Group’a daha 
önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile 
data.protection@flintgrp.come-posta adresimize yahut Akçaburgaz Mah. Kıraç Mevkii Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad. 3122 Sok. Bina No: 72 /3-4 34522 Esenyurt İstanbul adresimize ıslak imzalı 

http://?


olarak tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep 
edilmemesi esas olmakla birlikte, Flint Group’un Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 
tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.  

 

 

 


