KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE
BİLGİLENDİRME METNİ

Siz değerli ziyaretçilerimizin, Şirketimiz web sitesini ziyaretinizden onur ve mutluluk
duyuyoruz. Kişisel veri ve özel bilgilerinizin korunması konusunu ciddiye aldığımızı
bilmenizi istiyoruz. Bu amaçla, kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmektedir. Buna göre;
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Paylaşılması:
Kişisel veriler, Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında; otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya platformları,
mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü ya da elektronik olarak
toplanabilmektedir.
Her türlü Kişisel Veri, KVKK’nun 4. ve 5. maddelerinde açıklanan esaslara göre
işlenmektedir. Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin;
ilgililerin ihtiyaçları, beğeni ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
Şirketimizin ticaret ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla işlenebilmektedir.
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik
ve gizlilik esasları uyarınca yeterli önlemler alınmak kaydıyla, bayiler, yetkili servisler,
iş ortakları ve tedarikçiler ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya
kuruluşları ile Şirketimizin yurt dışı grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.
2. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıdaki şekilde
Şirketimize iletmeniz durumunda, talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
- Kişisel verilerinin 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 halinde 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 halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, veri sorumlusu sıfatıyla
Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin “OSB Batıhun Cad. No:2 Sincan – ANKARA” adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;
a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e. Açık talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.
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