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Sayın Vatandaşımız,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (“Kurum”) tarafından, internet sitesi ve mobil
uygulama üzerinden yapılan işlemlerde kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişisel veri toplamanın
hukuki sebepleri ile kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek ve kanundan
doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
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Kurumumuz, siz vatandaşlarımızın internet uygulamaları üzerinden hizmetlerimize erişebilmesi
yahut bilgi alması amacıyla hazırlanan MOBİETT üzerinden yapılan üyelik kaydı sırasında
tarafınızca beyan edilen Ad-Soyadı, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Cep Telefon Numarası, E-posta
Adresi bilgilerini işlemekte ve gerekli veri koruma önlemlerini almaktadır.
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Yukarıda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş
olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermeden kurum olarak meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi ile bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak; Kanun’un
temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla gerçekleştirilmektedir.
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Söz konusu kişisel verilerinizin hiçbir şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılmamakla ilgili
yönetmelikte belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.
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6698 sayılı kanun (‘’KVKK’’) kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11.
maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
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•
•
•

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

•
•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

•

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

O
K

T
N

Doküman No: 07MTN04

E-İşlem Aydınlatma Metni

Yayın Tarihi: 14.12.2021
Revizyon No: 4
Sayfa No: 3 / 3

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile
iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde
ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
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BAŞVURU YÖNTEMİ
Yazılı Şahsen Başvuru
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KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru
Yazılı Posta ile Başvuru
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Noter üzerinden başvuru
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AÇIKLAMA
İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne kimlik ibrazı ve
teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen
başvuruda bulunmak.
İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep
adresi üzerinden iett@hs01.kep.tr adresine
göndermek.
Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve
kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber
ıslak imzalı başvuru formunu ‘Şahkulu Mah.Erkan-ı
Harp Sokak. No:2 Tünel 34421
Beyoğlu/İstanbul’ adresine posta yolu ile göndermek.
Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.
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