KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari
tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi
amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve
haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.
1.

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli

kişisel verileriniz; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat
Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve
mevzuatın

izin

verdiği

hallerde

ve/veya

işlendikleri

amaçla

sınırlı

olarak

3.

taraflara

açıklanabilir/aktarılabilir.
2.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal

Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in tüm birimleri,
kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu
teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin olarak
kişisel tercihlerinizi karşılayabilmek adına araştırmak ve geliştirmek, doğrudan bizimle paylaşmış
olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, tanıtım /reklam /duyuru /toplantı
/konferans/ etkinlik/, Şirket’in yürütücüsü veya paydaşı olduğu projeleri yürütmek, Şirket’te yapılan
üretim esnasında verimlilik ve hizmet kalitesi ilkeleri ile sağlanması ve devamı, Şirket gizlilik
politikalarının yürütülmesi, Şirket’in iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında
bu hizmetlerden faydalanılması noktasında;
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak personel/ziyaretçi/stajyer /çalışan adayı/ proje ortakları/iş ortaklar
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel

verileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık
bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, ŞİRKET’in ağı
kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, şirket yerleşkesine giriş-çıkış bilgileri gibi
bilgileriniz aşağıda açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir, aktarılabilir ve anonim
hale getirilebilir:
2.1.

Üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığının

sağlanması, maliyet ve iş yükünün azaltılması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve
değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı
takibi yapılması, şirket içi ya da şirket dışında Şirket tarafından etkinlik, kurs, konferans, toplantılar
düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin duyurulması,
2.2.

Şirket bünyesindeki birimlerde veya Şirket dışındaki kuruluşlarda Çalışan veya hizmet alan işçi,

taşeron veya tedarikçilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
2.3.

Müşteri veya tedarikçi adayları ile ŞİRKET arasında hizmet ve iş ilişkisinin başlaması veya

devamı açısından Şirket’in iş görme ve hizmet faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan iş alanları hakkında
bilgilendirme ve tanıtım yapılması, teklif sunulması,
2.3.

Tüm Şirket paydaşlarının (stajyer/personel/ziyaretçi) ve 3. tarafların can ve mal güvenliğinin

korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal
yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya
taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların
gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
2.4.

Şirket’in iş stratejileri doğrultusunda oluşturduğu iş süreçleri kapsamında; Şirketticari ve iş

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları,
finans operasyonları, satın alma operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, ticari ve hukuki
değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri,
2.5.

Şirket İnsan Kaynakları politikalarının kapsamında; Şirket’in İnsan Kaynakları politikalarına

uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu,
Sosyal Güvenlik Kanunu ve iş hayatını düzenleyen ilgili yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve iş güvenliği
çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
2.6.

Şirket’in sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile

sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
2.7.

Şirket’in sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, kurumsal portal,

kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet vb.) kullanılması.

3.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz, iletişim

bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK
bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, Şirket ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet
erişim bilgileriniz, şirket yerleşkesi giriş-çıkış bilgileri, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina
İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanan hizmet faaliyetlerini sürdürmek,
hizmet politikaları ve süreçlerini planlanmak, ŞİRKET’in hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere
idari ve teknik süreçleri yürütmek, ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki
ve ticari güvenliğini sağlamak, şirket yerleşkesi içerisindeki tesis ve binalarının içinde ve çevresinde
fiziksel güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin
yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim
kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,

gibi otoritelere,

bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde
işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına,
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
4.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, ŞİRKET ile kurulan ilişkiye bağlı olarak

değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da
elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ŞİRKET hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu
kapsamda ŞİRKET içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve
yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda
toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.
5.

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.1.

Aydınlatma Yükümlülüğü
Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya

yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi
verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.
Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi
fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

5.2.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını

haiz Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
a)

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b)

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c)

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,

d)

Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

e)

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi.
Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine

aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden
ayrılmalarından sonra da devam eder.
5.3.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi
üzerine veri sorumlusu olan ŞİRKETİMİZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
6.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen

haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz
durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen

tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi
uyarınca kişisel veri sahipleri;
6.1.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2.

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3.

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

6.4.

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

6.5.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.6.

Bu 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 yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

6.7.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.8.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız

başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması
zorunludur:
a)

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,

c)

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d)

Talep konusu
KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak veya Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/BURSA
adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya ŞİRKETİMİZE ait info@tck.com.tr elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer
yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PROTECTION OF PERSONAL DATA AND PRIVACY POLICY
CLARIFICATION TEXT

As Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi, we have taken all legal, technical and administrative measures to protect your privacy within
the scope of the collection, processing, transfer, deletion, destruction or anonymization of your
personal data and / or special personal data in accordance with the Law No. 6698 on Protection of
Personal Data (KVKK). We hereby declare that, we wish to enlighten you with regards to what purpose
your personal data and / or special personal data will be processed for, for what purpose and to
which, data processing method, we are using and all legal reasons and your legal rights.
1.

Data Officer
Pursuant to the Law on Protection of Personal Data No. 6698, your personal data and / or

your personal data of special nature; Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi as "Data Officer". It can be recorded, stored, processed, classified,
updated and disclosed to third parties by the COMPANY in accordance with the law and integrity
rules within the scope described below, and / or limited to the purpose for which they are processed.
2.

Collection, Processing and Processing Purposes of Personal Data
Your personal data and / or special personal data Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal

Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi although it may vary depending on the
relationship between you and your COMPANY; All units of the Company can be processed verbally,
in writing or electronically, by automatic or non-automated methods, through corporate e-mail,
corporate portal, corporate website, social media channels, mobile applications and similar means.
Your personal data and / or special personal data may be processed and transferred within the scope
of your relationship with the Company, within the information you have confirmed.
Researching and developing your personal data and / or special personal data in order to
meet our services and your personal preferences, to contact you directly through the communication
channels you have shared with us, promotion / advertisement / announcement / meeting /
conference / event /, the company executive or carrying out projects with which it is a stakeholder,
ensuring and continuing with the principles of efficiency and quality of service during production at
the Company, executing Company privacy policies, executing and developing the business processes
of the Company;
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
depending on the relationship between you and your COMPANY, your personal data and / or special
personal data, identity information, contact information, education and professional information,
photographs, health information, as well as personal / visitor / trainee / candidate / project partners

/ business partners may vary. Your financial information, SGK information, resume information,
residence information, internet access information realized using the COMPANY's network, entrance
and exit information to the company campus can be collected, processed, updated, transferred and
anonymized for the purposes described below:
2.1.

Within the scope of continuing production activities, increasing service quality, ensuring

service continuity, reducing the cost and workload, listing, reporting, verification, analysis and
evaluations, producing statistical and scientific information, measurement evaluation and success
tracking, by the company inside or outside the company organizing events, courses, conferences,
meetings and announcing these activities,
2.2.

Ensuring the protection and fulfillment of the rights and obligations of workers,

subcontractors or suppliers working or receiving services in the units within the company or in
organizations outside the Company,
2.3.

In order to start or continue the service and business relationship between the customer or

supplier candidates and the COMPANY, to inform and promote the business areas needed for the
business and service activities of the Company, and to submit proposals,
2.4.

Including the protection of life and property safety of all Company stakeholders (trainees /

staff / visitors) and 3rd parties or compliance with the rules in this context; To fulfill the legal
obligations, the requirements or demands requested by the judicial bodies or authorized
administrative institutions, to transfer them to the information processing infrastructures for the
realization of these purposes by taking the necessary security measures and legal measures, and to
archive them in order to fulfill the legal obligations in electronic or physical environments,
2.5.

Within the scope of the business processes created by the Company in line with its business

strategies; Determination and implementation of corporate and business strategies, internal system
and application management operations, financial operations, purchasing operations, management
of legal operations, commercial and legal evaluation processes, legal and commercial risk analysis,
legal compliance process, execution of financial affairs, communication, market research and social
responsibility activities,
2.6.

Within the scope of the Company's Human Resources policies; In accordance with the

Company's Human Resources policies; execution of operations, recruiting personnel suitable for open
positions, Labor Law, Social Security Law and related legal regulations governing business life,
fulfilling obligations and taking necessary measures within the framework of occupational health and
safety,
2.7.

Fulfillment of the rights and obligations arising from the contracts and all natural and legal

persons and their affiliates, with which the Company establishes a contractual relationship,
2.8.

The use of information technology services (corporate e-mail, corporate portal, corporate

wireless network, corporate internet, etc.) provided by the Company.

3.

To whom and for what purpose the processed personal data can be transferred
Your processed personal data and / or special personal data; your identity information,

contact information, education and professional information, photos, health information, health
information, SSI information, resume information, residence information, internet access information
made using the Company network, company campus entrance-exit information, Kıraç Galvaniz
Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi to continue the
service activities provided by the COMPANY,
to plan service policies and processes, to carry out administrative and technical processes to
ensure the continuity of the COMPANY's services, to ensure the legal and commercial security of real
or legal persons in business relationship with the COMPANY, to provide physical security and control
within and around the premises and buildings within the company campus, to carry out compliance
processes, to perform financial and financial affairs, to determine and fulfill commercial and business
strategies; to founder, board of directors, business partners, project partners, authorities such as
Social Security Institution, Finance, ministries, legally authorized public institutions such as
jurisdictions, consultants, institutions, parties, contracted institutions, payment systems organizations,
where legislation permits, 6698 can be transferred within the framework of personal data processing
conditions and purposes specified in Articles 8 and 9 of the Law.
4.

Method and Legal Reason of Personal Data Collection
While your personal data and / or special personal data may vary depending on the

relationship established with the COMPANY; Providing the services of the COMPANY in any verbal,
written or electronic environment, directly or indirectly, within the scope of the personal data
processing conditions and purposes specified in the Articles 5 and 6 of the Law, and regulations
within the company (regulations, directives) , policies and procedures), and can be collected,
processed and transferred for the purpose of fulfilling their contractual and legal obligations
completely and accurately.
5.

Responsibilities of the Data Controller

5.1.

Lighting Obligation
The data subject related to the personal data collected and / or special personal data will be

informed within the scope of the information below by the data officer and / or other persons
authorized by him. Namely;
The identity of the data controller and its representative, if any,
For what purpose the personal data will be processed,
To whom and for what purpose the personal data can be transferred,
The method and legal reason of collecting personal data,
Other rights of the person concerned, listed in article 11 of the Law.

It will be able to fulfill the obligation of illumination by using a physical or electronic
environment such as verbal, written, voice recording, call center by the data controller and / or the
person authorized.
5.2.

Obligations Regarding Data Security
In accordance with Article 12 of the Law on Protection of Personal Data No. 6698, Kıraç

Galvaniz Telekominikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi has the title
of data controller. The obligations of the COMPANY regarding data security are as follows:
a)

To prevent personal data from being processed unlawfully,

b)

To prevent personal data from being illegally accessed,

c)

To take all necessary technical and administrative measures to ensure the protection of
personal data, to ensure the appropriate level of security,

d)

To carry out or have the necessary inspections in its institution or organization to ensure the
enforcement of the provisions of this Law,

e)

In the event that the processed personal data are obtained by others in illegal ways, such as
reporting this situation to the concerned and the Board as soon as possible.
Data responsible and authorized persons cannot disclose the personal data they have learned

to anyone else in violation of the provisions of this Law and cannot use them for purposes other than
processing. This obligation continues after leaving office.
5.3.

Deleting, Destroying or Anonymizing Personal Data
Although it has been processed in accordance with the provisions of Law No. 6698 and other

relevant laws, in the event that the reasons requiring its processing disappear, personal data is
deleted, destroyed or anonymized by our COMPANY, who is responsible for data, or upon request
of the person concerned.
6.

Rights of Personal Data Owner within the Scope of KVKK
As personal data owners, if you submit your requests regarding your rights determined in the

Law on Protection of Personal Data No. 6698 to our COMPANY with the following methods and
methods; OUR COMPANY will conclude the request free of charge within thirty days at the latest (30)
depending on the nature of the request. However, if the transaction requires a separate cost, the fee
at the tariff determined by the Board may be charged. In this context, in accordance with Article 11 of
the Personal Data Protection Law No. 6698, personal data owners;
6.1.

Learning whether personal data is processed,

6.2.

If the personal data is processed, requesting information about it,

6.3.

Learning the purpose of processing personal data and whether it is used in accordance with
its purpose,

6.4.

Knowing the third parties in the country or abroad to whom personal data are transferred,

6.5.

If personal data are incomplete or incorrectly processed, requesting their correction and
requesting notification of the transactions made to third parties to whom personal data are
transferred,

6.6.

To request the deletion or destruction of personal data and to notify the third parties to whom
the personal data is transferred, if the reasons requiring its processing disappear, although it
has been processed in accordance with the provisions of this Law and other relevant laws.

6.7.

To object to the emergence of a result against the person by analyzing the processed data
exclusively through automated systems,

6.8.

If the personal data are processed in violation of the law, they have the right to demand the
removal of the damage in case of damage.
The channels and procedures for submitting your application in the applications you make

under Article 11 of the Personal Data Protection Law No. 6698 are explained below.
The following information must be present in applications to be made by personal data
owners:
a)

Name, surname and signature if the application is in writing,

b)

For the citizens of the Republic of Turkey T. C. identification number, nationality for foreigners,
passport number or identification number, if any,

c)

The address or place of business of the notification,

d)

Electronic mail address, telephone and fax number, if any,

e)

subject of demand
Pursuant to paragraph 1 of Article 13 of the Law on KVKK and the Communiqué Regarding

the Application and Principles of Application to Data Supervisor, your request containing your
explanations regarding your right that you wish to use in order to use your rights mentioned above
will be sent in writing or to the address Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/BURSA You can
send us your information personally or by using the info@tck.com.tr e-mail address of our
COMPANY or by other methods specified in the Personal Data Protection Law No. 6698.

