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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL AYDINLATMA METNİ

1. Kurumsal Yaklaşım

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine son derece önem 
vermekteyiz. Bu bilinçle konu hakkındaki en güncel yasal düzenlemeleri düzenli ve sürekli olarak takip etmekte ve mevzuatın 
öngördüğü tüm tedbirleri alarak yasal haklarınızın en üst düzeyde korunuyor olduğundan emin olmak istemekteyiz. Bu hakların sizin 
tarafınızdan da biliniyor olmasına gösterdiğimiz özen gereğince web sitemizdeki “www.akenerji.com.tr“ kişisel verilerin korunması 
politikaları ile aşağıdaki aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı talep ve rica ederiz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizin Genel Kurul sürecinde paydaşlarımızın, temsilcilerinin ve ziyaretçilerimizin vekaletname, kimlik fotokopisi, T.C. kimlik 
numarası, vergi numarası, uyruk bilgisi, pasaport no, yabancı uyruklu kişiler için anılan bilgilerin muadilleri, mesleki unvan, paylara dair 
bilgiler, talimatlar, iş yeri bilgisi, iletişim bilgisi verileri, görsel ve işitsel kayıtlar (kişinin fotoğrafı, video kaydı, ses kaydı) verileri 
işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin Genel Kurul sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kimlik teyidinin yapılabilmesi, olağan ve olağanüstü 
genel kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını da içerecek şekilde Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve Şirket 
prosedürlerine uygun yürütülebilmesi, Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kamuoyunun, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (“KAP”), Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) ile diğer yasal ve idari kurumların ve ilgili herkesin (hissedarlar, çalışanlar, iş ilişkisi 
içinde bulunduğumuz tüm paydaşlar, iş ilişkisi içerisinde olunan diğer üçüncü kişiler) bilgilendirilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde 
olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun 
(“Kanun”) 5/2 maddesinin c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme 
şartları kapsamında işleyebilir ve saklayabiliriz. Genel Kurul esnasında işlenen kişisel verilerinizi tamamen otomatik, kısmen otomatik 
ya da otomatik olmayan yöntemlerle, her türlü elektronik kayıt cihazları (fotoğraf makinası, kamera, mikrofon vb.) ve yazılı yöntemler 
aracılığı ile topluyoruz. 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar çerçevesinde ve Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun 
olarak KAP, MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü, gerektiği takdirde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
Hissedarlarımız, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde herkese açık ve ve gerektiğinde gerçek 
Kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde “www.akenerji.com.tr” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla 
şirket merkez adresimiz olan “Gümüşsuyu Mahallesi Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No: 15 Kat: 3-4 34437 Beyoğlu İstanbul” adresine 
yazılı olarak veya “akenerjiuretim@hs02.kep.tr”  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine talebinizi göndererek; kişisel verilerinizin 
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve 
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme, düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması 
durumunda bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın 
giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.


