SEW-EURODRİVE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN ZİYARETÇİLERİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, SewEurodrive Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”)’in tesislerine yapılan ziyaret vasıtasıyla toplanan
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı
ile kaleme alınmıştır.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak SEW-Eurodrive Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SEW”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, tesisimizin ve gizliliğin güvenliği ve korunması amacıyla ve ayrıca hizmet
kalitesinin kontrolü ve geliştirilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgilere www.sew-eurodrive.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi ve Şirketimizin yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla güvenlik hizmeti veren
güvenlik şirketine kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.sew-eurodrive.com.tr
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, Şirket
tarafından tesisin çevresinde ve girişlerinde bulunan ve sadece video kaydı yapan kapalı devre kamera
kayıt sistemi, taşıt plaka bilgileriniz, kimlik bilgileriniz, eğitim katılım tutanakları, bilgi ve iletişim formları
vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel
verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde düzenlenen ve kişisel verilerin
işlenmesinde açık rıza aranmasına istisna getiren hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.sew-eurodrive.com.tr
internet adresinden paylaşılmış olan Sew-Eurodrive Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda açıklanan yöntemler vasıtasıyla Şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;











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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun 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 sahiptir.

