
   

 

MERAN OTO. İNŞ. MOB. KIRT. ELEK. MADEN. PETROL ENERJİ HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN “ÇALIŞAN” AYDINLATMA METNİ 

 
 
Meran Otomotiv İnşaat Mobilya Kırtasiye Elektronik Madencilik Petrol Enerji Hizmet San. ve Tic. A.Ş. (Meran Otomotiv) çalışanı olarak, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel 
verilerinizi, Meran Otomotiv Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Meran Otomotiv Saklama ve İmha Politikası usul ve 
esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri 
sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz. 

Unvan Meran Otomotiv İnşaat Mobilya Kırtasiye Elektronik Madencilik Petrol Enerji Hizmet San. ve Tic. A.Ş. 

MERSİS Numarası 0616040560700016 

Adres Hamzabey Ağaç İşleri İhtisas OSB 1. Cad. No: 32 İnegöl/BURSA 

Telefon 444 04 04 

E-mail info@ocasso.com.tr 

KEP Adresi meran@hs01.kep.tr 

 

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup şirketimiz,  kişisel verilerinizin 
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak 
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme 
faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik 
tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. 
 
Ayrıca bilmenizi isteriz ki; işyerinin belirli yerlerinde güvenlik, giriş-çıkışların kontrol edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşullarının 
belirlenmesi ve performans izleme amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlar kayıt 
altına alınmakta ve bu kayıtlar görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları; Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve 

yürütülmesi, şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki 

veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, iş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, şirket ve müşteri güvenliğinin 

sağlanması, şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri, çalışanların iç 

ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası vb..), finansal süreçlerin 

yürütülmesi (maaş, prim vb..), yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb.. iş gereklilikleri, şirket kültürü ve teamüllerine uyum sağlama 

eğilimlerinin belirlenmesi, iletişimin sağlanması, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği; Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt 

içinde bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’da 

öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebep; Şirketimizle paylaştığımız kişisel verileriniz şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik 

olmayan yöntemlerle, matbu formlar, elektronik posta, kargo, referans vb. gibi yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılarak 

toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.  

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tevsik 

edici belgeler ve talebinizi içeren başvuru formu ile birlikte “Hamzabey Ağaç İşleri İhtisas OSB 1. Cad. No: 32 İnegöl/BURSA” adresinde bulunan 

işyerine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya “meran@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı şekilde veya 

info@ocasso.com.tr adresine gönderilecek e-mail ile iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde sonlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

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

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan 

işlemlerin 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 verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
 
 
Meran Otomotiv Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve Başvuru Formuna 
“http://ocasso.com.tr/” adresinden ulaşabilirsiniz. 
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