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HİDROPRES MAKİNA KALIP YEDEK PARÇA 
 

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 
 
 
 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
 

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

sorumlusu olarak Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça (“Şirket” veya “Hidropres”) tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 
 
 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin bizlerle paylaşılmasına konu olan ve aşağıda sıralanan 

amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yurt 

içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir: 
 

• Şirketimizin iş faaliyetleri ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile ticari stratejilerinin 

planlanması ve icrası; 
 

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırabilmek için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi; 
 

•   Şirketimizin müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile kurumsal yönetim 

faaliyetlerin planlanması; 
 

• Sigortalama, kredilendirme ve finansman ile risk yönetimi gibi süreçlerinin planlanması ve 

yürütülmesi; 
 

• İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri talep ve 

şikayetlerinin takibi ile müşteri memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik 

faaliyetlerin planlanması; 
 

•   Şirketimiz faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin 

temini; 
 

• Tabi olduğumuz regülasyonlar ve hukuksal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine 

getirilebilmesi, finans, hukuk ve muhasebe işlerinin takibi; 
 

• İş ortakları, tedarikçiler ile hizmet sunulan veya hizmet alınan üçüncü kişilerle olan ilişkilerin 

yönetimi ile şirketimiz ve bu kişilerin iş ve hukuki güvenliğinin temini; 
 

• Şirket içi ve şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanabilmesi ile performans değerlendirme 

çalışmalarının yapılması; 
 

•   Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile şirket yerleşkelerinin güvenliğinin temini;
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• Sosyal platformlar ve online mecralarda yürütülen çalışma ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması; 
 

• Pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi; 
 

• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım 

ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi; 
 

• Müşterilerin kampanyalara dahil edilmesi ve kampanyalardan haberdar edilme süreçlerinin 

yürütülmesi için profil oluşturma ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi. 
 
 
 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye  http://www.hidropres.com.tr/ adresinde yer alan 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz. 
 
 

 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metninin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla; iş ortaklarımıza, 

tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aktarılabilecek, bu veriler yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. 
 
 
 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden 

toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi sebeplerine dayalı olarak 

işlenebilmektedir. 
 
 
 

d) Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 
 

Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve 

makul düzeydeki her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır. 
 
 
 

e) Kişisel Verilerin Saklanması 
 

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve 

saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını 

gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da 

anonimleştirilecektir.

http://www.hidropres.com.tr/%20a
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f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin, Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Hidropres’e iletmeniz durumunda Hidropres talebin 

niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hidropres tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
 

•   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, 
 

• 6698 sayılı Kanun 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 haklarına sahiptir. 
 
 
 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için  http://www.hidropres.com.tr/ adresinde yer alan başvuru 
formunu kullanabilirsiniz. 

http://www.hidropres.com.tr/%20a

