6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

GÖKMETAL SAC SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. olarak çalışanlarımız, çalışan adaylarımız,
müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve şirketimizle bilgi paylaşımında bulunan tüm üçüncü
kişilerin kişisel verileri şirketimiz bünyesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
uygun olarak işlenmekte gerekli tüm idari ve teknik tedbirler tarafımızca alınarak hukuken ön
görülen süreler içerisinde tarafımızca muhafaza edilmektedir.
İşbu metin ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10 uyarınca tarafımıza
yüklenen ‘’Aydınlatma Yükümlülüğü’’ çerçevesinde; kişisel verilerinizin alınma şekilleri,
işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında en şeffaf şekilde
bilgilendirilmektesiniz.

1-) VERİ SORUMLUSU:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
GÖKMETAL SAC SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak
ve işlenebilecektir.
2-) KİŞİSEL VERİ:
KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya
diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade
eder.
Şirketimiz tarafından, çalışan, çalışan adayı, hisseder/ortak, stajyer, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi,
potansiyel ürün ve hizmet alıcısı ve iş ortakları gibi veri sahiplerinden; kimlik, iletişim, özlük,
hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, Kılık
kıyafet verisi, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veri, sağlık bilgisi ve görsel ve
işitsel kayıtlar gibi verileriniz şirketle olan ilişkinize göre tarafımızca talep edilebilmekte ve
işlenebilmektedir.
3-) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:
Tarafımızca talep edilecek kişisel verileriniz;






Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi






























Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenecektir.
4-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ:
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen
temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları doğrultusunda; ilgilisi olması kaydıyla Yetkili Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına (İş ve Aile Mahkemeleri, SGK, İşkur ve bunlar gibi kanunen yetkili diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına) ve faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla yasal sınırlamalar
çerçevesinde iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.
5-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla
ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca
alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru
menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki
sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

6-) HAKLARINIZ:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz
kaydıyla, kişisel verileriniz ile 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,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Başvurunuzda;





Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın,
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

yabancı

iseniz

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması
gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET
tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde
aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.
Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri
içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
VERİ SORUMLUSU: GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ;
ADRES...: Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence No:1A K:1 D:8 Ataşehir/İSTANBUL
TEL……: 0 216 580 85 60
FAX……: 0 216 456 39 09
E-MAİL.: info@gokmetal.com.tr

