Has Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Değerli Site Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz;
Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız
hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Aşağıdaki bilgilendirme metninde Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Has Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi (‘HAS METAL” veya "Şirket”) tarafından ne şekilde işlendiğine
ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize bağlı
birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak kanuna uygun olarak ve hukuki sebeplerine dayanılarak toplanabilecektir. Kişisel
verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek
işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
II. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Toplanan Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla, KVKK tarafından öngörülen
temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir:
•

•

HAS METAL ’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına
uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
HAS METAL ‘in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;

•

•
•
•

HAS METAL ‘in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
Şirketin insan kaynakları ve istihdam politikalarının, faaliyetlerinin
tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
HAS METAL ‘in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki
emniyetinin sağlanması;
HAS METAL ‘in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgilere www.has-metal.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Has Metal
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasında yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması;
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde, Has Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda yer alan
amaçlarla; dolaylı/doğrudan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
Haskar Çelik Boru Profil Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’e, tarafımızca
hizmet/destek/ürün alınan ya da
proje/program/finansman ortağı olunan
yurtiçi/yurtdışı/uluslararası iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen
yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:
•
•
•
•
•

HAS METAL ‘in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına
uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
HAS METAL ‘in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;
HAS METAL ‘in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
Şirketin insan kaynakları ve istihdam politikalarının, faaliyetlerinin
tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
HAS METAL ‘in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki
emniyetinin sağlanması;
HAS METAL ‘in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri Şirketimiz tarafından
alınmaktadır.
IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

•

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini istemek,

•

Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan
düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

•

Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için HAS METAL‘e yazılı olarak başvurabilir ve
söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler
HAS METAL tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30
gün içerisinde şu an için ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak
ücretlendirme yapılabilecektir.
V. İletişim Bilgileri
Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir
belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya
yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya
da noter aracılığıyla “Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 8. Sokak Fabrika Binası No:13/2
MAKİNA İHTİSAS O.S.B Dilovası / Kocaeli/ Türkiye” adresine gönderebilirsiniz.

