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Sayın	Tedarikçimiz	ve	Çalışanı,	

Bu	 Aydınlatma	 Metnini,	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10.	 Maddesi	 gereği,	 kişisel	
verilerinizin	işlenmesi	ve	yasal	haklarınız	konusunda	sizi	bilgilendirmek	amacıyla	hazırladık.	Lütfen	
dikkatlice	okuyunuz.	

İşbu	aydınlatma	metninde	geçen;	

§ Kişisel	Veri:	Kimliği	belirli	veya	belirlenebilir	gerçek	kişiye	ilişkin	her	türlü	bilgiyi,	
§ Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanunu	(“KVKK”):	Resmî	Gazetede	yayımlanarak	yürürlüğe	giren	

6698	Sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanunu’nu,	
§ Veri	 Sorumlusu:	 Kişisel	 verilerin	 işleme	 amaçlarını	 ve	 vasıtalarını	 belirleyen,	 veri	 kayıt	

sisteminin	kurulmasından	ve	yönetilmesinden	sorunlu	olan	gerçek	veya	tüzel	kişiyi,	
§ Veri	İşleyen:	Veri	Sorumlusunun	verdiği	yetkiye	dayanarak	onun	adına	Kişisel	verileri	işleyen	

gerçek	veya	tüzel	kişiyi	ifade	eder.	

Sart	Von	Rohr	Teknik	Kontrol	Vana	Anonim	Şirketi	(Mersis	No:	0751073628100001)	kısaca	(“Sart	
Von	 Rohr”)	 olarak,	 KVKK	 ve	 ilgili	 tüm	 mevzuat	 gereği	 Veri	 Sorumlusu	 yükümlülüğümüz	
bulunmaktadır.	

Şirketimiz	 Halilbeyli	 OSB	 Mahallesi	 Nif	 Cad.	 No:	 3	 Kemalpaşa	 İzmir	 adresinde	 faaliyet	
göstermektedir.	

Veri	Sorumlusu	olduğumuz	Kişisel	Verilerin	mevzuata	uygun	işlenmesinin	düzenlenmesi	için	kural	
ve	uygulamalar	geliştirilmiştir.	

Bu	Aydınlatma	Metnini,	KVKK	10.	Maddesi	gereği,	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	ve	yasal	haklarınız	
konusunda	sizi	bilgilendirmek	amacıyla	hazırladık.	Lütfen	dikkatlice	okuyunuz.	

KVKK	4.	Maddede	belirtildiği	gibi	kişisel	verileriniz	hukuka	ve	dürüstlük	kurallarına	uygun;	doğru	ve	
güncel;	 kanunlar,	 sözleşmeler,	 hukuki	 sebepler	 ve	 şirketimizin	 meşru	 menfaatleri	 çerçevesinde;	
işlemeyi	 gerektiren	 amaç	 ile	 bağlantılı,	 sınırlı	 ve	 ölçülü	 olacak	 şekilde	 ve	 sadece	 gerektiği	 kadar	
kaydedilecek,	 depolanacak,	 teknik	 ve	 idari	 olarak	 korunacak	 ve	 muhafaza	 edilecek,	 yeniden	
düzenlenecek,	güncelliği	sağlanacak,	yetkili	olan	kurumlar	ile	paylaşılacak,	gerekli	koşullar	ve	izinler	
sağlandığında	 yurt	 içi	 veya	 yurt	 dışı	 özel	 ve	 tüzel	 kişilerle	 paylaşılacak	 veya	 işlenmesine	 izin	
verilecektir.	

Sart	Von	Rohr’da	aşağıdaki	yöntemler	ile	kişisel	verileriniz	toplanmakta	ve	işlenmektedir;	

❏ İSG	gereği	talep	edilen	dokümanlar	
❏ Mesleki	yeterlik	gereği	talep	edilen	dokümanlar	
❏ İş	kanunu	gereği	talep	edilen	dokümanlar	
❏ Çalışma	 amaca	 göre	 talep	 edilen	 ve/veya	 bizimle	 (şirket	 çalışanlarımız	 ve	 birimlerimiz)	

paylaşmış	olduğunuz	veya	e-posta	ile	ilettiğiniz	bilgi,	belge	ve	dokümanlar,	
❏ Sözlü	olarak	telefon,	toplantı	veya	görüşmelerde	paylaşılan	bilgiler,	
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❏ Kamera	sistemleri	ile	otomatik	olarak	kayıt	altına	alınan	görüntüler,	
❏ Otomatik	olarak	işlenen	internet	erişim	kayıtları,	
❏ sart-von-rohr.fr	internet	sitesinde	bulunan	iletişim	formu	ile	otomatik	olarak	iletilen	bilgileri,	

	
Toplanan	veriler	ve	kullanım	amaçları	şirketimizde	bulunma	sebebine	göre	farklılık	gösterebilir.		

Aşağıda	bunlar	açıklanmıştır;	

Eğer	 şirketimiz	 çalışanları	 ile	 kartvizit	 paylaşımı	 yapılmışsa	 Sart	 Von	 Rohr’un	 tedarik	 işlerinin	
yürütülmesi	için	iletişim	sağlamak	amacıyla	şirketimizi	meşru	menfaati	kapsamında	işlenebilir.	

Eğer	 şirketimiz	 ile	 sözleşme	 imza	edilmiş	 ise	görsel	bilgi	olan	 imzanız,	verilen	vekâletteki	kimlik,	
iletişim	gibi	kişisel	bilgiler	ve	belgeler	borçlar	kanunu	ve	şirketimizi	meşru	menfaati	kapsamında	
işlenebilir	

Tesisimize	girişten	itibaren	dış	saha,	üretim	ve	depo	alanı,	yürüme	yolları	ve	koridorlar,	ofis	girişleri,	
yemekhane	 gibi	 ortak	 alanlarda	 bulunan	 kameralar	 ile	 görüntüler	 kaydedilerek,	 fiziksel	 mekân	
güvenliğinin	 sağlanması,	 bilgi	 güvenliğinin	 sağlanması	 amacıyla,	 şirketimizin	 meşru	 menfaatleri	
kapsamında	işlenmektedir.	Bu	kayıtlar	yedi	(7)	gün	saklanır,	daha	sonra	otomatik	olarak	silinir.	

Sart	Von	Rohr’da,	bina,	elektrik,	makine,	bilgi	 işlem	ve	üretim	gibi	konularda	kurulum,	uygulama,	
bakım,	 onarım,	 arıza	 tamiri,	 inşaat,	 ilaçlama	 ve	 temizlik	 gibi	 faaliyetlerinin	 yürütülmesi	 amacıyla	
bulunmanız	ve	 çalışmanız	durumunda	şirketimizin	meşru	menfaatleri	ve	6331	sayılı	 İş	Sağlığı	ve	
Güvenliği	kanunu	kapsamında	kimlik,	özlük	(SGK	işe	giriş),	mesleki	deneyim	(Sertifikalarınız)	ilişkili	
verileriniz	 işlenir.	 Bu	 kayıtlar	 işin	 ve/veya	 sözleşmenin	 sonra	 ermesinden	 itibaren	 (2)	 iki	 sene	
saklanır.		

Lojistik	operasyonları	kapsamında	ürün	sevkiyatı	veya	teslimatı	için	gelen	şoförlerin	kimlik	(TCKN,	
ad,	soyad)	bilgileri,	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu	ve	509	Sıra	Nolu	Vergi	Usul	Kanunu	Genel	Tebliği	
gereği	bir	e-belge	uygulaması	olan	e-irsaliye	kayıtları	içerisinde	işlenmek	zorundadır.	Bu	bilgi	hizmet	
aldığımız	 Entegratör	 aracılığı	 ile	 Gelirler	 İdaresi	 Başkanlığı	 ile	 ve	 teslim	 alacak	 olan	 özel/tüzel	
kişi/kuruluş	ile	paylaşılır	veya	edinilir.	Bu	kayıtlar	on	(10)	yıl	boyunca	saklanmaktadır.		

Özel	nitelikli	kişisel	verilerin	işlenmesi;	

Sart	Von	Rohr'da	önemli	bir	gereklilik	olması	dışında	sağlık	verisi	işlenmez.	Ancak,	KVKK	5.	Madde	
(2).	 fıkra	veya	6.	Madde	(3).	 fıkra	kapsamında	fiili	 imkânsızlık	nedeniyle	rızasını	açıklayamayacak	
durumda	bulunan	veya	rızasına	hukuki	geçerlilik	tanınmayan	kişinin,	kendisinin	ya	da	bir	başkasının	
hayatı	veya	beden	bütünlüğünün	korunması	için	zorunlu	olması	veya	toplum	sağlığını	ilgilendiren	
bir	hastalık,	sağlık	sorunu	veya	kaza,	yaralanma	gibi	acil	bir	durum	gerçekleşmesi	durumunda,	olayı	
ve	tespit	edilen	detayları	sır	saklama	yükümlülüğü	bulunan	ve	yetkili	acil	müdahale	ekibine	veya	bir	
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kamu	veya	özel	sağlık	kurumuna	bildirmemiz	gerekebilir.	Olayın	şekline	ve	kapsamına	göre	kolluk	
kuvvetleri	ve	bağlı	bulunduğunuz	kuruluş	bilgilendirilebilir.		

Ayrıca	 buna	 ek	 olarak;	 toplum	 sağlığını	 ilgilendiren	 pandemi	 gibi	 durumlar	 süresince	 ve	 yasal	
mevzuatın	 (kanunlar,	 yönetmelikler,	 tebliğler,	 kararnameler)	 gerektirdiği	 kural	 ve	 uygulamalara	
uymak	amacı	ile	sizden	bazı	bilgiler	istenebilir.	Uygulama	esası	HES	kodu	veya	e-nabız	aracılığı	ile	
verdiğiniz	tamamlanmış	aşı	durumunuzun	veya	PCR	test	durumunuzun	kontrolü	şeklindedir.	

Açık	rıza;	

KVKK	5.	Madde	(1).	Fıkrası	gereği	sizden	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	için	açık	rızanızı	alacağız.		

Ancak	 (2).	 fıkra	 kapsamında;	 kanunlarda	 açıkça	 öngörülmesi;	 bir	 sözleşmenin	 kurulması	 veya	
ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması	kaydıyla,	kişisel	verilerin	işlenmesinin	gerekli	olması;	hukuki	
yükümlülüğümüzü	 yerine	 getirebilmesi	 için	 zorunlu	 olması;	 sizin	 tarafınızdan	 alenileştirilmiş	
olması;	bir	hakkın	tesisi,	kullanılması	veya	korunması	için	veri	işlemenin	zorunlu	olması;	temel	hak	
ve	 özgürlüklerinize	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 Sart	 Von	 Rohr’un	 meşru	 menfaatleri	 için	 veri	
işlenmesinin	zorunlu	olması;	sebepleri	ile	kişisel	veriler	açık	rıza	aranmadan	işlenebilir.	

Bilgi	paylaşımı;	

Hukuki	bir	işlem	yapılması	gerektiğinde	kişisel	bilgileriniz	şirket	avukatlarımız	ile	paylaşılabilir.	

Kişisel	 verileriniz	 sadece	 kanunen	 yetkili	 kılınmış	 olan	 kurumlarla	 ve/veya	 hukuk	 yolu	 ile	
paylaşılabilir.		

Yurtdışına	veri	aktarımı;	

Sart	Von	Rohr’un	e-posta	sistemi	Fransa’da	bulunmaktadır.	İletişim	amaçlı	iletilen	bilgiler	yurtdışına	
aktarılmaktadır.	

Belirtilenler	dışında	Sart	Von	Rohr'da	kişisel	veri	işlenmez,	yurtiçi/yurtdışı	3.	taraflara	veri	aktarımı	
yapılmaz	ve	paylaşılmaz.		

İmha;	

Kişisel	veriler	belirtilen	saklama	süreleri	sonunda	usulüne	uygun	olarak	silinir	veya	imha	edilir.	

İhlal	bildirimi;	

Kişisel	 verilerin	 gizlilik,	 bütünlük	 ve	 erişebilirliğini	 etkileyen	 ihlal	 olayları	 usulüne	 uygun	
değerlendirilir.	 Değerlendirme	 sonucu	 kişisel	 verilerin	 kanuni	 olmayan	 yollarla	 yetkisiz	 gerçek	
ve/veya	 tüzel	 kişilerin	 veya	 kurumların	 eline	 geçtiğinin,	 değiştirildiğinin	 vb.	 ihlal	 olayının	 tespiti	
durumunda	Kişisel	Verileri	Koruma	Kanunu	12.	Maddenin	(5).	fıkrası	gereği	Kişisel	Verileri	Koruma	
Kurulu’na	bilgilendirme	yapılacaktır.	
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Bilgi	isteme;	

KVKK’nın	11.	Maddesi	 gereği	 kişisel	 verilerinizin;	 işlenip	 işlenmediğini	 öğrenme;	 işlenmişse	 bilgi	
talep	etme;	işlenme	amacını	ve	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme;	yurt	içinde/yurt	
dışında	 aktarıldığı	 3.	 kişileri	 bilme;	 eksik/yanlış	 işlenmişse	 düzeltilmesini	 isteme;	 KVKK	 nın	 7.	
maddesinde	öngörülen	şartlar	çerçevesinde	silinmesini/yok	edilmesini	isteme;	aktarıldığı	3.	kişilere	
yukarıda	sayılan	konularda	yapılan	işlemlerin	bildirilmesini	isteme;	münhasıran	otomatik	sistemler	
ile	 analiz	 edilmesi	 nedeniyle	 aleyhinize	 bir	 sonucun	 ortaya	 çıkmasına	 itiraz	 etme;	 hukuka	 aykırı	
olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğramanız	 hâlinde	 zararın	 giderilmesini	 talep	 etme;	 haklarına	
sahipsiniz.		

KVKK’nın	13.	maddesi	(1).	Fıkrası	gereğince	bize	açık	ve	anlaşılabilir	bir	şekilde,	şahsen	veya	geçerli	
bir	noter	vekaleti	ile	Kişisel	Veri	Bilgi	İsteme	formunu	doldurarak	veya	KVK	Kurulunun	belirlediği	
yöntemler	 ile	 başvurabilirsiniz.	 Başvuruyu	 kimlik	 ve	 iletişim	 (TCKN,	 e-posta,	 telefon,	 adres)	
bilgilerini	tespit	edici	belgeler	ile	aşağıdaki	adreslere	yapabilirsiniz.	E-posta	ile	yapılan	başvurularda	
önceden	şirketimizde	kayıtlı	olan	e-posta	adresiniz	kabul	edilebilir.	

Kişisel	 Veri	 Bilgi	 İsteme	 Formunu	 sart-von-rohr.fr/tr/kisisel-veri-basvuru-formu➚	 adresinden	
edinebilirsiniz.	

Talepleriniz,	 niteliğine	 göre	 en	 kısa	 sürede	 ve	 en	 geç	 otuz	 gün	 içinde	 ücretsiz	 olarak	
sonuçlandırılacaktır.	Ancak,	işlemin	kurumumuz	için	ayrıca	bir	maliyeti	gerektirmesi	hâlinde,	Kişisel	
Verileri	Koruma	Kurulu	tarafından	belirlenen	tarifedeki	ücret	alınabilir.		

Bu	Aydınlatma	Metni	sart-von-rohr.fr/tr/tedarikci-aydinlatma-metni➚	adresinden	ulaşabilirsiniz.	

Sart	Von	Rohr’da	kişisel	verilerin	işlenmesi	ile	ilgili	bilgi	için	0(232)881	64	64	numaralı	telefondan	
veya	info@sart-von-rohr.com.tr➚	e-posta	adresinden	ulaşabilirsiniz.	

SART	VON	ROHR	


