
“Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme 
  
Bu bildirim ile Şirketimiz Göltaş Elektrik Enerji Üretim A.Ş.’nin (“Göltaş Enerji”) gerçek kişi serbest 
tüketici müşterilerine ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) 
uygun olarak kullanacağına yönelik olarak veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve veri sahiplerinin 
KVKK’dan kaynaklanan hakları hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
  
Göltaş Enerji gerçek kişi serbest tüketici müşterilerine ait kişisel verileri kural olarak yalnızca açık 
rızanın varlığı halinde işleyecektir. Ancak, Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 
kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için işlenmesi gerekli olması durumunda, kimlik bilgisi, adres bilgisi 
ve iletişim bilgisi gibi kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendine uygun olarak 
işlenecektir. Bunu yanı sıra, herhangi yasal mevzuattan kaynaklanan halerde veya Göltaş Enerji’nin 
hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi için zorunlu olması durumunda ve özellikle yetkili kamu 
kurumları tarafından getirilen raporlama yükümlülükleri kapsamında kişisel veriler KVKK’ya ugun 
olarak işlenecektir. 
  
Göltaş Enerji, gerçek kişi serbest tüketici müşterilerini, sözleşme kapsamındaki hizmetler hakkında 
bilgilendirmek ve fırsatlar hakkında haberdar etmek amacıyla iletişim bilgilerini kullanabilecektir. 
  
Göltaş Enerji tarafından saklanan kişisel veriler, verilerin toplanma amacı bakımından gerekli olduğu 
müddetçe ve mevzuattan kaynaklanan yasal süre boyunca muhafaza edilecektir. Bu sürelerin 
sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca re’sen ya da talebiniz üzerine veriler silinecek ya da anonim 
hale getirilecektir. 
  
Göltaş Enerji, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına gerçek kişi serbest 
tüketici müşterilerine ait kişisel verileri yurt içi veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar ile 
paylaşabilecektir. Yasal zorunluluk veya mevzuattan kaynaklanan hallerde kişisel veriler kamu 
kurum veya kuruluşları ya da diğer üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır. 
  
İşbu bilgilendirme Göltaş Enerji’nin faaliyetleri hakkında genel bir açıklama niteliğinde olup, dileyen 
kişisel veri sahiplerinin daha detaylı bilgi için şirketimize başvurması mümkündür. 
  
Tüm gerçek kişi serbest tüketici müşterilerimiz KVKK kapsamında aşağıda sıralanan haklara sahiptir: 

 Kişisel veri 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 h linde bunların düzel lmesini isteme, 
 KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 Düzeltme ve silme taleplerinin, 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 h linde zararın giderilmesini 

talep etme. 
Bu hakların kullanılması için Göltaş Enerji’ye başvurulması gerekmektedir. Şirketimize yönelik KVKK 
kapsamındaki taleplerinizi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apt. No:4/2 34357 
Beşiktaş/İstanbul adresine iletebilirsiniz.” 
 


