
 1 

ZİYARETÇİ (İNTERNET) KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ  

 

A) Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği 

Veri Sorumlusu  Gürbulak Nak. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (Kurum, Şirket) 

Adres Dilovası OSB 5. Kısım Doğan Araslı Cad. No:13 Dilovası / KOCAELİ 

İletişim Tel:  +90 (262) 754 73 92, E-mail: kvkk@gurbulaknakliyat.com 

 

B) İşlenen Kişisel Veriler 

1- Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad,  

2- İletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta 

 

C) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

2.  

 

D) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

1- Şirket hissedarları ve yöneticileri 

a. Şirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini 

izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara 

aktarılması söz konusu olabilir. 

2- Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

a. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir. 

E) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi: Elektronik 

✓ Bina giriş- çıkışlarında Şirketimizin bilgi işlem altyapısı aracılığıyla 

kamera kaydı vasıtasıyla. 

Veri Toplama Hukuki Sebebi 1- Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunması 

✓ Fiziksel mekan güvenliğinin  

 

 

F) Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız 

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru 

hakları sayılmıştır. Yazılı olarak ya da internet sitemizdeki (http://gurbulaknakliyat.com.tr/) 

ilgili kişi başvuru formunu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz 

üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. 

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz: 

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- Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
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5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

6- Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

7- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararınızın giderilmesini talep etme,  

 

 

Aydınlatma metnini okudum, anladım ve bir nüshasını 

elden teslim aldım. 

 

 

İsim          :………………………………….  

Tarih         :…………………………………. 

İmza           :…………………………………. 

 


