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Ticari Ünvanı/ 

Name of Company 
 

 

GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV 

ÜRETİM VE SATIŞ A.Ş. 
 

Adres/ 

Address 
 

Odunpazarı OSB 20. Cad. No. 17 Eskişehir 
 

Yönetim Kurulu/ 

Board Members 
 

Gökhan Pişkin 

Domingo Felix Oronoz Gonzalez  

Roman Dziuba  
 

Sermaye/  

Capital 

80.000.000.-TL 

Bağımsız Denetçi/ 

Auditor 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA 
METNİ  
 
Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin 

İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmhası 

Politikasına  ve Aydınlatma Metnine uygun 

olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

Bazı kişisel verileriniz ise sadece açık rızanız 

dahilinde işlenebilir ve üçüncü kişilerle 

paylaşılabilir. Açık Rızanız kapsamında, iş 

faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket 

faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütülmesinin 

temini; işlem güvenliği, fiziki güvenlik, 

mesleki deneyim geliştirme, pazarlama 

faaliyeti, kredi, finansman ve tahsilat 

işlemlerinin takibi, planlanması ve 

yürütülmesi; finansman ve muhasebe işlerinin 

takibi; kredi süreçleri risk yönetiminin 

gerçekleştirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve 

hukuki taleplerin takibi; yasal sınırlar 

çerçevesinde sigorta ve hasar süreçlerinin 

planlanması ve takibi; müşteri ilişkileri 

yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 

gibi amaçlarla, paylaşmış olduğunuz veya 

başka yöntemlerle toplanmış olan kimlik 

bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sağlık 

verileriniz, adli sicil kaydınız, din, mezhep, 

diğer inançlar, sağlık ve kan grubu bilginiz, 

ırk ve etnik köken, görsel ve işitsel kayıtlar, 

felsefi inanç, kılıf ve kıyafet, ceza 

mahkumiyeti, biyometrik ve genetik veri, 

dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileriniz ve 

Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından 

düzenlenen diğer veri kategorileri dahil olmak 

üzere özel nitelikli olan ve olmayan kişisel 

verileriniz işlenebilir. Yine burada belirtilen 

amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz ve 

 
PERSONAL DATA PROCESSING 
CONSENT FORM 
 
Your personal data may be processed by our 
Company pursuant to Personal Data, 
Protection, Retaining and Disposal Policy 
and Disclosure Text. Certain personal data 
can be processed and shared with third 
parties only upon your explicit consent. 
Within the scope of your Explicit Consent, 
your private personal data such as your ID 
information, contact data, health data, blood 
type, criminal record, religion and blood 
type, beliefs, visual data, biometric and 
genetic data, association, foundation and 
trade union membership information and all 
other data categories that is regulated and 
established by Personal Data Protection 
Board which you share with us or which is 
gathered in other manners, may be processed 
for purposes such as planning and execution 
of business activities; ensuring that 
Company activities are conducted pursuant 
to Company procedures and applicable 
legislation; follow-up, planning and conduct 
of loan, financing and collection 
transactions; follow-up of financing and 
accounting affairs; performance of risk 
management for loan processes; follow-up of 
contractual processes and legal claims; 
planning and follow-up of insurance and loss 
processes within legal limits; planning and 
execution of customer relations management 
processes. Again, for purposes specified 
herein, your private personal data and 
personal data may be shared with our 
business partners, suppliers, shareholders, 
affiliates, competent public authorities and 
natural persons, as well as legally authorized 
organizations and other 3rd parties, and 
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kişisel verileriniz ilgili mevzuatın izin verdiği 

ölçüde, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, 

hissedarlarımız, iştiraklerimiz kanunen yetkili 

kamu kurumları ve özel kişiler ile, kanunen 

yetkili kılınmış kuruluşlar ile uygun görülecek 

diğer 3. kişiler ile hizmetlerin sunulabilmesi 

için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu 

olduğu özel veya resmi kuruluşlarla kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın 

öngördüğü esaslar kapsamında yurt içinde ve 

dışında paylaşabilir. 
 

private or public enterprises, sharing data 
with which is necessary and/or obligatory for 
provision of services, pursuant to the 
principles stipulated by the legislation on 
protection of personal data, and to the extent 
permitted by applicable legislation. 
 

 


