AYDINLATMA METNİ
GÖZÜTOK METAL MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(“Şirket/Firma”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi
uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma
metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla GÖZÜTOK METAL MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ.
TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri
sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres
:Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:8 Aziziye/ ERZURUM
Telefon
: 444 7 125
E-posta
: adem@gozutokmetal.com.tr
İnternet sitesi : www.gozutokmetal.com.tr
Kep adresi
: gozutokmetal@hs.01.kep.tr
MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
b) Kurumsal iletişimi sağlamak
c) Ticari faaliyetler ve iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
d) İlgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, bu kapsamda ileride doğabilecek
hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
e) Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
f) Lojistik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
g) İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
h) Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
i) Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
j) Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
k) Müşterilerin Finansal Risklerinin Tespitine Yönelik Faaliyetler Yapılması ve Müşteri İlişkileri
Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası aynı zamanda Müşteri Talep ve/veya
Şikâyetlerinin Takibi
l) Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin/İşlerin Takibi
m) Tedarikçi, Müşteri, Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkışlarının kayıt altına alınması
n) Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuatından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
1

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Firma Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
Firma Yerleşkelerinin Güvenliğinin Temini
Firma Malvarlığının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini ile Firma Finansal Risk
Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Talep ve Şikâyetlerin Takibi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA
AMACI
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak hizmet/ürün alanların kişisel verilerini
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler, tedarikçiler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları
ile hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilir. İş bu aktarımın amaçları şu şekildedir;
a) Firma hizmet veya ürünlerine yönelik olarak, ticari faaliyetlerin yürütülmesi
b) Ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin ve denetim faaliyetlerinin yasal mevzuat hükümlerine
göre tasarlanması
c) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal mevzuat çerçevesinde Firmamızdan bilgi
ve belge istemi halinde,
d) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde bilgi ve belge istemi
halinde
e) Firmanın hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla meşru menfaatlerinin gerekli kıldığı
durumlarda,
Şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel
hukuk tüzel/gerçek kişileriyle paylaşılabilecektir.
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları,
akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla otomatik yollarla yahut
fiziki ortamlarda toplanabilmektedir.. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler
aşağıdadır:
a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle
saklanması,
b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru
menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla
saklanması
e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması
MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle
ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
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
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
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e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme
Başvuru taleplerinize ilişkin olarak, 1.maddede yazılı iletişim kanallarıyla, başvuru formu
doldurarak, tarafımıza gönderebilirsiniz.
Saygılarımıza…
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