MTU MOTOR TÜRBİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ
MTU Motor Türbin San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “MTU”) olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem
atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile
MTU olarak, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz
çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin toplanmasına ve korunmasına ilişkin yöntemler ve hukuki sebepler, Kişisel
Verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, Kişisel Verinizi işleme sürelerimiz, veri
sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.
KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”),
Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı
Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
1.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Korunma Yöntemleri ile Hukuki Sebepler

MTU, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan
tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel
Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak şekilde
aşağıdaki sayılan ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla toplamakta ve KVKK Madde 5.1,
Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir:
•
•
•
•
•

Şirketimizin birimleri ve ofisleri ve Topluluk Şirketleri,
Şirketimizin internet sitesi (www.mtu.com.tr)
Sosyal medya mecraları,
Şirketimize ait çağrı merkezleri,
Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla.

Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve her koşulda KVKK’da
öngörülen hükümlere ve sürelere uygun olacak biçimde oluşturularak ve güncellenerek Kişisel Verileriniz
işlenebilecektir.
2.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde MTU
tarafından işlenmektedir:
•
•
•
•
•

Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
Şirketimizin ve Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar),
Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri
değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci,
mali işler v.b.),
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri
işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

MTU, KVKK madde 5/1 ve 6/2’de öngörülen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında açık rıza alma
koşuluyla Kişisel Verinizi işleyebilecektir.

3.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz
tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere
önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar
araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurtiçi ve/veya
yurtdışında kurulu bulunan MTU’ nun bağlı şirketlerine, grup şirketlerine, iştiraklerine, Rolls Royce Power Systems
AG ve Grup şirketlerine, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları
ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
4.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla MTU ile paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, İstanbul
Ticaret Sicili nezdinde 264721 sicil numarası ile kayıtlı, 6230004330000012 Mersis numaralı, şirket merkezi
Ömerli Mahallesi Hatıra Sokak No. 5 Arnavutköy Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan MTU Motor Türbin San.
ve Tic. A.Ş.’dir.
5.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla MTU ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta
olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun
şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.
6.

Çerez Kullanımımız

Çerez (“cookie”) www.mtu.com.tr adresini ziyaret ettiğinizde masaüstüne kaydedilen ve belirli bir oranda bilgi
içeren metin dosyalarıdır. Çerezler Sitemizin, sizi tanımlamaya ve bir sonraki ziyaretlerinizde hatırlamaya, sayfalar
arasında rahat dolaşımınızı sağlamaya yarar.
7.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,
Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda Kişisel Veri sahipleri;

•
•
•
•
•

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

•

İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı
veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri

Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız
başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde
belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki formu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile işbu Aydınlatma Metni 4. madde de yer
alan Veri Sorumlusuna ait adrese basılı kopya olarak bizzat elden veya GozdeNur.Bulut@mtu-online.com e-posta
adresine elektronik ortamda iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya
ilgili formu mtumotoras@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Başvuru Formu

