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                       GÜNCAN PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

                    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

  

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

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

sorumlusu olarak Güncan Plastik Amb.San.ve Tic.Ltd.Şti. (“Güncan”)  tarafından aşağıda açıklanan 

kapsamda işlenebilecektir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Güncan’a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve 

sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği 

durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan 

şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda 

bulabilirsiniz. 

  

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, Güncan ve Güncan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Güncan’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Güncan’ın ticari ve 

iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

  

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Güncan ve Güncan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Güncan’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Güncan’ın ticari ve 

iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 

hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

  

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Güncan tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi 

yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 

6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metni’nin (b) ve 

(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu aydınlatma metni’nde aşağıda düzenlenen 

yöntemlerle Güncan’a iletmeniz durumunda Güncan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  
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Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Güncan tarafından, 

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. 

6) Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Taleplerinizin Cevaplanması 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 

talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize 

iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız 

başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.  

Kişisel veri sahipleri olarak,  kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler (nüfus cüzdanı kopyası vb.) ile 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; 

 

- www.guncanplastik.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, 

- Formun imzalı bir nüshasını OSB Mahallesi Barajyolu Cad.No:6 Dudullu, Ümraniye / İstanbul 

adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, noter 

kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile göndererek 

- İlgili formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan "güvenli elektronik imza” ile 

imzalanarak guncanplastik@hs01.kep.tr KEP adresine gönderilmek suretiyle, (E-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.) iletebilirsiniz. 

-  
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- İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu 

reddetme hakkımızı saklı tutarız. 

-  

- Güncan, talebin niteliğine göre, bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün 

içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

-  

- Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese 

elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir. 

-  

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler 

Güncan tarafından duyurulacaktır.  
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