MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz;
Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu,
GES Elektronik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“GES” veya “Şirket”).
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verilerinizi, ticari ilişkiden kaynaklanan sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası ile kanuni
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sözleşmelerin akdedilebilmesi,
Şirket muhasebe kayıtlarının denetimi,
Müşteri ve tedarikçilerle ticari ilişki kurulması,
Fatura düzenlenmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi,
Malın müşteriye veya nakliyeciye teslimi ya da tedarikçilerden teslim alındığını
belgelendirmek,
Müşterilerden gelen taleplere uygun olarak üretimin yapılması,
Hazırlanan ürünlerin sevkiyatı ve sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi,
Yurtdışı müşterilerine proforma faturaların gönderilmesi ve imzalarının alınması,
Yurtdışı ürün nakliye ve gümrük işlemlerinin yapılması,
Üretilen malların sevkiyatının gerçekleştirildiğini belgelemek,
Şirket hesabına gelen tutarların kontrol edilerek genel finansal işlemlerin yapılması ve
Şirket dışı kişi veya kurumlar tarafından teknik destek hizmeti alınması amacıyla
işlenmektedir.

Açık rıza vermeniz halinde, özel gün, dini ve milli bayramlara ilişkin kutlama mesajlarının
gönderilmesi amacıyla işlenmektedir. (“Amaçlar”).
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE
DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi, siz değerli müşterilerimize hizmet vermeden önce ve sözleşmelerimizin
ifası sırasında, doğrudan sizlerden veya şirketinizden sözlü veya yazılı olarak, telefon ya da
elektronik posta yoluyla topluyoruz. Kişisel verilerinizi kilitli dolaplarda, özel güvenlikli
elektronik ortamlarda ve sadece belirli kişilerin erişebileceği şekilde saklıyoruz.
Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2-(a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir
sözleşmenin kurulması veya ifası), (ç) (hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi), (e) (bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması) ve (f) (meşru menfaat) bentleri uyarınca gerekli ve
zorunlu olması halinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?
İşbu metin kapsamında topladığımız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen Amaçlar’ı
gerçekleştirmek üzere ve ancak gerekli olduğu ölçü ve oranda; denetim firmaları, YMMM,
vergi daireleri, muhasebe yazılımı entegratörleri, gümrük müşavirleri, nakliyeciler ve
profesyonel teknik destek veren şirket dışı kişi veya kurumlar ile paylaşabilmekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR
NELERDİR?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yazılanlar ile ilgili detaylı bilgi için info@gessat.com.tr] e-posta adresini kullanarak
GES - ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak, Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve
içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler GES tarafından dikkate alınmayabilir.
GES’in kişisel verilerimi yukarıda belirtilen Amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda
bilgilendirildim.

