KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
İNTERNET AYDINLATMA METNİ
İşbu “Aydınlatma Metni”, TEKLAS Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. olarak, mevzuat uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla,
şirketimiz çalışanlarının, çalışan adaylarımızın, işbirliği içinde olduğumuz kurumların ve çalışanlarının, ürün ve
hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin aşağıda izah
edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlendiğini ve saklandığını belirtmek
amacıyla yayınlanmaktadır.
TEKLAS internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya herhangi bir şekilde TEKLAS ile kişisel verilerinizi, bu
aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma
metninde yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.
Kişisel verileriniz Şirketimizin müşterilerine sunacağı ürün ve hizmetler sürecinin desteklenmesi müşteri
memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ve diğer operasyonların yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.
Yapmakta olduğumuz ve/veya yapacağımız faaliyetlere ilişkin çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, işbirliği
içinde olduğumuz kurumların ve çalışanlarının, kişi güvenliği, iş güvenliği, işin niteliği vb. sebepleriyle doğru
orantılı olarak kişisel veri sahiplerinden bir takım veriler istenilmektedir. TEKLAS tarafından bu kişisel veriler,
açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama
süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca fiziksel ve/veya elektronik ortamda güvenli bir
şekilde saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından
kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
TEKLAS olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen
nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında
platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş
başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız
diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle
topluyoruz.
Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden
sistemler aracılığıyla, ayrıca işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri topluyoruz.
Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına
yerleştirdiğimiz kameralar ve kayıt programları aracılığıyla misafir giriş çıkışları dahil verileri topluyoruz.
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz
aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde şirketimizin
bulunduğu bina yönetimlerinden de kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.
Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, ilgili
ulusal mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla, Örneğin; Kişisel
Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat
organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle
paylaşılabilmektedir.
KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:
Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, TEKLAS’a yazılı olarak iletmeniz durumunda TEKLAS
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında varsa talebinizin yerine getirilebilmesi için
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile beraber websitemizden erişebileceğiniz başvuru formunu
doldurup imzaladıktan sonra lütfen;
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