
A. EXTENSHIP LLC YAZILIM, ARAYÜZ VE KULLANICI HESABI KULLANIMI SIRASINDA 

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİDİR. 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla EXTENSHIP LLC ve temsilcisi … tarafından hazırlanmıştır. 

B. EXTENSHIP LLC’nin ücreti karşılığında sunduğu ve kullanım şartları ilgili sözleşme ve/veya 

sözleşmelere bağlı olan kullandırma borcunun yerine eksiksiz ve sözleşme şartlarına uygun bir şekilde 

getirilmesi için bazı kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

1. EXTENSHIP LLC hizmete sunduğu yazılımın kullanıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanıcı’nın isim, 

soyisim, elektronik posta adresi, kullanıcı hesabı için belirleyeceği şifresi ve telefon numarası 

toplanmakta ve ilişkilendirme bu veriler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Zira EXTENSHIP LLC ile 

sunduğu üründen faydalanacak kullanıcı arasında kurulacak sözleşme, EXTENSHIP LLC’nin yaptığı 

herkese açık icap (sözleşme önerisi) vesilesi ile gerçekleşmektedir. Hal böyle iken, EXTENSHIP LLC, 

ilk aşamada kiminle sözleşme yaptığını bilemeyen bir durumda bulunmaktadır. Dolayısı ile bu veri 

işleme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m.5/2-c uyarınca, EXTENSHIP LLC’nin 

sunduğu yazılımların doğru biçimde kullandırılması amacı ile gerçekleşmektedir. Diğer bir deyiş ile, 

“YAZILIM KULLANIM SÖZLEŞMESİ” sözleşmenin kurulması ve EXTENSHIP LLC’’nin borçlarını  doğru 

kişiye ifa ettiğinden emin olması zorunluluğunun hasıl olması nedeni ve hukuki gerekçesi ile 

gerçekleşmektedir. 

2. Ayrıca EXTENSHIP LLC, Yazılımın kullanım lisansını takip, lisanssız kullanımların önüne geçmek, 

iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanmaya son 

vermek amacıyla ve işin gerekleri ile sınırlı olarak başkaca verilere de erişmektedir. Bu verilerin hepsi 

kişisel veri niteliğinde olmamakla ve “YAZILIM KULLANIM SÖZLEŞMESİ” uyarınca sizlere ulaştırılsa 

dahi ilgili veri toplamaya ilişkin bazı hususları işbu metinde de sizlerin bilgilerine tekrar sunmak isteriz. 

EXTENSHIP LLC, kullanıcı nezdinde kurulu olan yazılıma, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, 

modüllerine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere 

otomatik olarak ulaşabilmekte, herhangi bir yolla erişebilmekte, bunları izleyebilmekte, kayıt altına 

alabilmekte ve lisans doğrulama ya da istatistikî amaçlar doğrultusunda işleyebilmektedir. 

C. Kişisel verilerinize, B başlığının 1’inci alt başlığındaki verileri, siz kullanıcının kullanıcı hesabı 

oluştururken bizzat vermeniz yolu ile; B başlığının 2’inci alt başlığındaki verilere ise yazılım ve/veya 

arayüzler aracılığı ile ulaşılmaktadır. Her iki işleme de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun m.5/2-c uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki şartına 

dayandırılmaktadır ve otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesine göre haklarınız aşağıdaki gibidir; 

(1) Herkes, 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, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme,



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

isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Kanun’un 11.madde kapsamında tarafınıza tanıdığı haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Extenship LLC’nin Cevizli Mahallesi, Tansel 

Caddesi, Bulut Plaza, No:12-18  İç Kapı No:89 Maltepe/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya 

üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden support@extenship.com e-posta adresine 

iletebilirsiniz. 

mailto:support@extenship.com

