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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Same Deutz 
Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek 
için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 
 Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,  
 Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,  
 İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,  
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak 

işleyeceğimizi bildiririz.   

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Şirketimizle paylaştığınız ad ve soyad, işyeri adresi ve telefon numarası işliyoruz.   

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Nedir? 

Kişisel verilerinizi, Şirketimiz ile paylaştığınız başvuru formu aracılığıyla topluyoruz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin iş 

birliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; 

 Bağlı olduğunuz kurumla ticari ilişki kurulması için değerlendirme yapılması, iletişimin sağlanması 

ve sözleşmenin imzalanması amaçlarıyla sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar  vermeyen 

meşru menfaatimiz bulunduğu için, 

 Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi 

amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlenebilmektedir.  

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir? 

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve Kanun’un belirlemiş olduğu koşullar 

çerçevesinde, 

 Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarına, 

 Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili 

mercilere aktarılabilecektir.   

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar 

dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında 

kullanılmasına izin vermeyecektir.  

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir? 

Kanun’un 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili 

taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, 

samedeutzfahr@hs03.kep.tr adlı KEP adresine güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile veya Altay 

Çeşme Mah. Öz Sok. Gold Plaza No:19 K:4 D:23-24 Maltepe/İstanbul adresine şahsen veya noter 

mailto:samedeutzfahr@hs03.kep.tr


kanalıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca Şirketimize daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde 

kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi 

kisiselveriler@sdfbis.com adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz 

yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz 

pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri 

adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep 

konunuzun yer alması zorunludur.  

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda 

belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz 

üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 
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