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Saray Mah. Sanayi Cad. No: 54 Ümraniye/İstanbul
Tarafımıza işbu iş emri kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin
sağlanmasına son derece önem vermekte olup, bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ve Veri Sorumlusu sıfatı ile sizleri
aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu verilerin ne şekillerde işleneceği ve saklanacağı
konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Tarafımıza işbu iş emri vasıtasıyla iletilmiş olan kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar
çerçevesinde; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ancak amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilerek işlenecektir.
Tarafımıza iletilen kişisel verileriniz, size internet sitemiz üzerinden ve diğer yollar ile çeşitli hizmetler
sunmak, bu hizmetler kapsamında tarafınıza gerekli bilgilendirmeleri yapmak, ilgili hizmetleri geliştirmek
ve çeşitlendirmek, seçimleriniz doğrultusunda size ürün bilgisi ve teklifler göndermek, müşteri
memnuniyetine ilişkin araştırmalar yapmak, yapacağınız başvuruları ve şikâyetleri değerlendirmek,
kurumsal ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ilgili kişisel verilerinizin elde edilmesi
esnasında tarafınıza bildirilecek sair amaçlar için işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması ve Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler çerçevesinde VOLVO Group Otomotiv Ticaret
Ltd. Şti ve bu şirketle bağlantılı grup şirketlerine, VOLVO Group Otomotiv Ticaret Ltd. Şti’nin iş
ortaklarına, alt yüklenicilerimize ve hizmet aldığımız iş ortaklarımıza KVKK kapsamında öngörülen
şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecek ve bahsedilen
kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, bu bağlamda VOLVO Group Otomotiv Ticaret Ltd. Şti tarafından size daha hızlı ve
sağlıklı hizmet sunulabilmesi ve ulaşılabilmesi amacı ile, işbu aydınlatma metni ve rızanız kapsamında
işbu şirket sistemlerine aktarılarak bu sistemlerde saklanacaktır.
Bunun yanı sıra, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı sair durumlarda, kişisel verileriniz yasal gereklilikleri
yerine getirmek üzere toplanabilmekte ve bu verileri talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
de paylaşılabilecektir.
Kişisel Veri İlgilisi Olarak Haklarınız
Kişisel veri ilgilisi olarak, KVKK uyarınca ve bu mevzuat çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:
i)
ii)
iii)

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;

iv)
v)
vi)
vii)

viii)
ix)

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme;
KVKK ve yönetmeliklerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok
edilmesine ilişkin yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin tarafımızdan aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme;
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize ortaya çıkmış olan bir sonuca itiraz etme;
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde,
bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi Saray Mah. Sanayi Cad. No: 54
Ümraniye/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya kvkk@renault-trucks.com kayıtlı e-posta
adresimize elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilir veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanabilirsiniz. İlgili başvurunuz hakkında
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve kimliğinizi
ve/veya diğer bir kişi adına hareket etmekteyseniz bu konudaki yetkinizi kanıtlar sair belgelerin
başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. KVKK kapsamında başvurunuzda yer alan talepler, niteliğine
göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
İşbu Bilgilendirme Metni, KVKK ve ilintili sair mevzuat çerçevesinde ve tarafımızdan gerek görüldüğü
takdirde yenilenebilir ve değiştirilebilir.

