GÜRALP VİNÇ ve MAKİNA KONSTRÜKSİYON ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması, şirketimizin en önemli öncelikleri arasında olup, bu
hususta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler ve 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere sair ulusal ve
uluslararası mevzuatlara uygun davranmak için azami gayret göstermekteyiz. Bu bilinçle; şirket olarak
müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve
öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket
ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına
büyük önem veriyoruz. Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
Bu kapsamdaki aydınlatma sorumluluğumuzun tam bilinci ile sizleri, işbu Aydınlatma Metni ile
bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, GÜRALP
VİNÇ ve MAKİNA KONSTRÜKSİYON ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“GÜRALP VİNÇ”) veri sorumlusu
sıfatını haizdir. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat
tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün güvenliği sebebi ile
iş akış süreçlerinin kayıt altına alınması, güvenlik sebebi ile fiziksel mekân kontrolünün yapılabilmesi
için bina içerisinde ve eklentilerinde kamera kaydı alınması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirmesi ve bu faaliyetler kapsamında gerekli
bilgilendirmelerin yapılıp ticari elektronik iletiler gönderilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinin
alınması, çalışan ve çalışan adayları için insan kaynakları yükümlülükleri ve politikalarının
yürütülmesinin temini, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve
korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde kişisel verilerinizi 6698 sayılı
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, amaçları ve sınırları
dâhilinde işlemekteyiz.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Güralp ’in ticari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından, yukarıda
belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. KVKK uyarınca, kişisel
verileriniz açık rızanıza ya da KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine
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dayanılarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü
olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel
gelmeyecek şekilde işlenebilecektir. Hukuki uygunluk sebebine dayalı olarak bir hakkın tesisi sebebiyle
zorunlu olduğu hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.











Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonuç ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim
KVKK kapsamındaki yukarıda sayılı haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.guralpvinc.com.tr
adresinde yer alan Güralp Vinç Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak veya başvurunuzu açık,
anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini de başvurunuza eklemek suretiyle; başvurunuzun şahsınız
ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirmeniz koşulu ile Yedi Eylül Mahallesi Ümit Tunçağ Caddesi No:4 Torbalı / İZMİR adresine
ıslak imzalı olarak veya guralpvinc@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik
imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir
maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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