
                                 MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  

OYUNCAK ÇİZİM YARIŞMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

1. VERİ SORUMLUSU  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Orhanlı Orta Mah. Atayolu Cad. Öztaş Sok. No:4/1/F 

Tuzla/İstanbul adresinde mukim Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi (“IKEA” veya 

“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca 

aşağıda açıklanan doğrultuda işlenebilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

IKEA çizim yarışması kapsamında toplanan kişisel verileriniz,   

 Yumuşak Oyuncak Çizim Yarışması hakkında akdedilmiş Yumuşak Oyuncak Çizim Yarışması 
Sözleşmesinin(“Sözleşme”) ifası ve  

 Sözleşme kapsamında oluşturulacak Eser’lerin IKEA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerde 
kullanılması için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, buna bağlı iş 
süreçlerinin yürütülmesi ve Eser’le ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde 
IKEA tarafından işlenebilecektir. 
Kişisel verilerinizin IKEA tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler; 

www.IKEA.com.tr/KVK ’dan erişilebilen Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMACI VE AKTARILDIĞI TARAFLAR 

IKEA çizim yarışması kapsamında toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; IKEA tarafından yürütülen 

ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması 

ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla IKEA Global’e  aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, www.IKEA.com.tr/KVK ’dan 

erişilebilen Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz IKEA tarafından, çizim yarışması faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, fiziki 

ortamda çizim yarışmasına katılım talebinize istinaden toplanmaktadır. İşbu sebeple toplanan kişisel 

verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dahilinde işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilmiş amaçlarla işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

5. VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu belirtiriz; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

http://www.ikea.com.tr/KVK
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• 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.IKEA.com.tr/KVK ’dan erişilebilecek olan 

Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak 

Şirket’e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir. 

Aydınlatma metnini okudum, kişisel verilerimin yukarıda yer alan prensipler uyarınca 
işlendiğini anladım.  
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