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AYDINLATMA METNİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 

hükümleri uyarınca, GKN Eskişehir 

Otomotive Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. 

(“Şirket” veya “GKN Eskişehir”) tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu 

sıfatıyla toplanabilecek ve işlenebilecektir. 

Aksi belirtilmedikçe, GKN Eskişehir ve onun 

bağlı ortaklıklarını (birlikte “GKN Grup”) 

kapsamaktadır.  

1)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla 

İşleneceği  

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere 

açıklamanıza konu olan; iş ve Şirket 

faaliyetlerinin ve operasyon süreçlerin 

planlanması ve Şirket faaliyetlerinin Şirket 

prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesinin temini; kredi 

değerlendirme, kredi ve finansman 

işlemlerinin takibi, planlanması ve 

yürütülmesi ile krediye uygunluk araştırma 

ve incelemesinin farklı kaynaklar üzerinden 

gerçekleştirilmesi; kredi ve finansman 

süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; 

Şirket’in finansal risk süreçlerinin 

planlanması veya icrası; satış sonrası destek 

hizmetleri ile üretim faaliyetleri için gerekli 

yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, 

kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri 

ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin 

yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; 

iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin 

planlanması veya icrası; sözleşme 

süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; 

finans veya muhasebe işlerinin takibi; 

kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal 

yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği 

DISCLOSURE TEXT 

PROTECTION OF PERSONAL DATA 

Your personal data may be processed within 

the scope described below by GKN Eskişehir 

Otomotive Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. 

(“Company” or “GKN Eskişehir”), in the 

capacity of data controller, in accordance 

with the Law no. 6698 on Protection of 

Personal Data (“Law no. 6698”). Unless 

otherwise specified, GKN and its affiliates 

(collectively “GKN Group”) are covered.  

1) Purpose for Processing Personal Data  

Your personal data will be processed 

pursuant to personal data processing 

conditions and purposes specified in articles 

5 and 6 of the Law no. 6698, to ensure 

planning of work and Company activities and 

operational processes, and performance of 

Company activities in compliance with 

Company procedures or applicable 

legislation; to follow-up, plan and conduct 

credit evaluation, extension and financing 

procedures, and perform credibility research 

and review by means of different sources; to 

conduct risk management for credit and 

financing processes; to plan or execute 

financial risk processes of the Company; to 

plan and execute management processes for 

liabilities, customer satisfaction, corporate 

communication activities, customer relations, 

and customer requests and complaints, which 

are required for after-sales support services 

and production activities; to plan or execute 

activities for business continuity; to follow-

up contractual processes or legal claims; to 

follow-up finance or accounting affairs; to 

plan, supervise and execute corporate 

sustainability, corporate management, 

strategic planning and information security 
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süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; 

iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle 

yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin 

yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, 

pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar 

araştırması, beğeni kullanım ve hizmet 

anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi 

faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket 

yerleşkesinin güvenliğinin temini; 

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi 

içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; 

yasal sınırlar çerçevesinde sigorta ve hasar 

süreçlerinin planlanması ve takibi; Şirket’e 

yönelttiğiniz başvuruların ve işe 

uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik 

işlemlerin gerçekleştirilmesi, işe kabul ve 

girişleriniz için gereken kayıtların ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesi, Şirket 

yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü 

ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların 

güvenlik kurallarına ve hukuka uygun 

şekilde planlanması ve icrası, İnsan 

Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin 

kurgulanması ve/veya icrası ve/veya 

geliştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin 

Şirket tarafından işlenme amaçları 

konusunda detaylı bilgiler için 

kvkk.infoesk@gknautomotive.com e-posta 

adresinden Kişisel Veri Koruma Kanunu 

kapsamındaki politikaları temin edebilir ya 

da ekli başvuru formunu doldurarak bize 

ulaşabilirsiniz veya ilgili ekten temin 

edebilirsiniz. 

2) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması  

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 

processes; to execute works and manage 

relationships with business partners, dealers 

or suppliers; to plan and execute sale, 

marketing and promotion processes for 

products and services, and market research, 

like, use and service understanding 

determination and customization activities; to 

ensure the security of Company premises; to 

ensure legal and commercial safety of our 

Company and people in business 

relationships with our Company; to 

determine and implement commercial and 

business strategies of our Company; to plan 

and follow-up insurance and claim processes 

within legal limits; to conduct procedures 

regarding evaluation of your applications to 

the Company and eligibility for employment; 

to perform necessary records and procedures 

for your admission and employment; to plan 

and execute operations and activities 

regarding any visitor that enter/leave 

Company premises in compliance with 

security rules and the law; to establish and/or 

execute and/or develop Human Resources 

operations and activities subject to your 

disclosure of your personal data to us. For 

detailed information on the purposes for 

processing of your personal data by the 

Company, you can obtain policies within the 

scope of the Law on Protection of Personal 

Data by sending an email to 

kvkk.infoesk@gknautomotive.com or upon 

filling the application form. 

2) Transferring Processed Personal Data  

Your collected personal data can be 

transferred to our local and foreign business 

partners, suppliers, shareholders, 

subsidiaries, related or affiliated companies, 

legally competent public authorities and 

private persons within the scope of purposes 

specified in “policies” page of the Law on 

mailto:kvkk.infoesk@gknautomotive.com
mailto:kvkk.infoesk@gknautomotive.com
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kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilmesi için; yerli ve yabancı iş 

ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 

hissedarlarımıza, iştiraklerimize, ilgili veya 

bağlı şirketlerimize, kanunen yetkili kamu 

kurumlarına ve özel kişilere Kişisel Veri 

Koruma Kanunu kapsamındaki “politikalar” 

sayfasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 

aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında 

işlenebilecektir.  

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve 

Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı 

kanallar ve farklı hukuki sebeplere 

dayanarak; fiziki veya elektronik ortamda; 

işbu aydınlatma metninde belirtilen 

amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki 

sebepleriyle toplanmakta; toplanan kişisel 

verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma 

Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte 

ve aktarılabilmektedir.  

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 

11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri 

sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin 

taleplerinizi Şirketimize iletmeniz 

durumunda talebin niteliğine göre talebi en 

kısa sürede ve en geç otuz gün içinde olarak 

sonuçlandıracağız. 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 

halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

Personal Protection, processed within the 

country or abroad to fulfill the purposes 

mentioned above and pursuant to personal 

data processing conditions and purposes 

specified in articles 8 and 9 of the Law no. 

6698.  

3) Method of and Legal Grounds for 

Personal Data Collection  

Your personal data is collected by the 

Company via different channels and based on 

different legal grounds, on physical or 

electronic media, and for legal grounds of 

fulfilling the purposes specified in this 

disclosure text and performing our 

obligations arising therefrom; your collected 

personal data can be processed and 

transferred for personal data processing 

conditions and purposes specified in articles 

5 and 6 of the Law no. 6698, and for the 

purposes specified in this Disclosure Text.  

If you, as Personal Data Subject, submit your 

requests regarding your rights of the Personal 

Data Subject, listed in article 11 of the Law 

no. 6698, to our Company; we will conclude 

the request as soon as possible and at the 

latest within thirty days according to the 

nature of the request. In this context, 

personal data subjects are entitled to find out 

whether their personal data is processed,  

request pertinent information if their personal 

data was processed, find out why personal 

data was processed and whether it was used 

properly, know the third parties to whom 

personal data is transferred within the 

country or abroad, request correction of 

personal data if it is incompletely or 

incorrectly processed, and request 

notification of this procedure to third parties 

to whom personal data is transferred, even 

though personal data is processed pursuant to 

the Law no. 6698 and other applicable 
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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 uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep etme, haklarına 

sahiptir. Kanun kapsamında, kişisel 

verilerinizle ilgili başvurularınızı Organize 

Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mah. 20. Cad. No. 17 

Odunpazarı Eskişehir adresine bizzat kimlik 

teyidiniz yapılarak veya kimliğinizi teyit 

etmemizi sağlayarak Kanun ve ilgili 

mevzuatta belirtilen diğer usuller ile ya da 

kvkk.infoesk@gknautomotive.com  e-posta 

adresine ileti göndermek ve talep formunu 

doldurmak sureti ile tarafımıza iletebilirsiniz. 

Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, 

başvuru taleplerini, ücretsiz 

sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet 

gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu tarafından belirlenen 

tarife uygulanacaktır. Talebin reddi halinde, 

reddedilme gerekçeleri yazılı olarak veya 

elektronik ortamda bildirilecektir. 

 

provisions of the law, request deletion or 

destruction of personal data in case the 

reasons for processing no longer exist, and 

request notification of this procedure to third 

parties to whom personal data is transferred, 

object to existence of a result against the 

person upon analysis of processed data 

exclusively by automated systems, request 

indemnification of losses if you incur any 

loss due to unlawful processing of personal 

data. Pursuant to the law, you can submit 

your applications regarding your personal 

data personally to the address Organize 

Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mah. 20. Cad. No. 17 

Odunpazarı Eskişehir upon confirmation of 

identity, or by means of other methods 

specified in the Law and applicable 

legislation upon confirmation of identity, or 

by sending an email to  

kvkk.infoesk@gknautomotive.com and 

completing the request form. Our Company 

shall finalize applications at no charge 

pursuant to article 13 of the Law on 

Protection of Personal Data. If a cost is 

required for the process, the tariff determined 

by Personal Data Protection Board shall be 

applicable. If the request is rejected, reasons 

for rejection shall be notified on written or 

electronic media. 
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