
VİBRACOUSTİC CV AİR SPRİNGS OTOMOTİV SAN ve TİC. A.Ş.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak VİBRACOUSTİC CV AİR SPRİNGS OTOMOTİV SAN ve TİC. A.Ş. (“Şirket” veya 

“VİBRACOUSTİC”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Toplanan kişisel verileriniz, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin 

Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve 

Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin 

İyileştirilmesine Yönelik Öneriler, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış 
Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet 

Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme 

Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve 

Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / 

Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek 

/ Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin 

Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı 
Yükümlülükler, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçleri, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı 

bilgilere; www.vibracoustic-cvas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Toplanan kişisel verileriniz; b bendinde ayrıntılı olarak belirtilen amaçlarla; topluluk şirketlerimize, 

herkese açık, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, 

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 

8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere çeşitli kanallarla, fiziki 

veya elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna 

bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirme maksadıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz 6698 

sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu 

Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

 



d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar 

aşağıdaki gibidir; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK 

Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.vibracoustic-cvas.com.tr internet adresinde yer alan “Veri Sahibi 

Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “VİBRACOUSTİC CV AİR SPRİNGS 

OTOMOTİV SAN ve TİC. A.Ş., Ata Mahallesi Bursa Serbest Bölge, Orkide Caddesi No. 25 P.K. 16600 

Gemlik- Bursa / Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter 

kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 

kvkk@vibracoustic-cvas.com.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, 

tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya 

faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

 
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı 

talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, 

talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak 

yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya 

kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

 


