
“NİLESPİT” HİZMETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Vatandaşımız ,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla
Nilüfer Belediyesi  (“Belediye”)   olarak belediyemizin tarafından sağlanan bisiklet kiralama
hizmetimiz  olan  “NİLESPİT”  isimli  hizmetten  yararlanırken  işlenen  kişisel  verileriniz  ve
süreçlerimiz  ile  kişisel  verileriniz  aktarılması,  kişisel  veri  toplamanın  hukuki  sebepleri  ile
Kanun’da yer alan hakları konularında kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmek için işbu genel aydınlatma metnini hazırlanmıştır. 

Belediyemiz  tarafından  verilen  Nilespit  Akıllı  Bisiklet  Kiralama  Sistemi  ile  belirlenen
istasyonlardan bisikletleri kiralayarak ulaşımı kolaylaştırabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanırken
abonelik işlemlerinin yürütülmesi ve kiralama hizmetinin bedelinin tahsisi için ad, soya, tc no,
doğum tarihi, doğum yeri, imza, iletişim adresi, telefon no ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel
verileriniz işlenmektedir.

Belediyemiz yukarıda bahsedilen kişisel veri işleme faaliyetlerini gerek 5393 Sayılı Belediye
Kanunu  ve  diğer  ilgili  mevzuatın  kurumumuza  yüklemiş  olduğu  sorumluluklar  ve
yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde ilgili kişilerin temel hak
ve özgürlerine zarar  vermeden belediye  olarak  meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi
amaçlarıyla; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen  kişisel  veri  işleme  şartlarına  uygun  olacak  şekilde  tarafımızca  veya
görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Belediye olarak, kişisel
veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı kanunda tanımlanan hukuka uygunluk sebeplerinden
herhangi birinin varlığı yoksa ilgili kişiden söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin açık
rıza talep edilecektir. 

Söz konusu kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde yurt içinde ve yurt dışında ver aktarımı
yapılmamakta olup dijital ve karma ortamda 5 yıl boyunca muhafaza edilmektedir.

Sayın vatandaşlarımız, 6698 sayılı  Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki  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 haklarına
sahipsiniz. Belediyemize yahut merkezimize başvurarak haklarınızı kullanabilirsiniz.


