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ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ İŞLEMESİ AYDINLATMA BEYANI  

 

Değerli Çalışan Adayı; 

Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 

Bu beyan yapmakta olduğunuz ya da yapacağınız iş başvurunuz sırasında bizimle 

paylaşacağınız özgeçmişiniz ve/veya çalışma özetinizde yer alan veya aday değerlendirme 

sürecimizin daha sonraki aşamalarında bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi 

konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde 

aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun 

kapsamında veri sorumlusu Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya 

“Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?  

İş başvurusu yapmak amacıyla bizimle paylaştığınız/ paylaşacağınız özgeçmişinizde ve/veya 

çalışma özetinizde yer alan kişisel verilerinizi (sağlık verileriniz ve adli sicil kayıtları dahil) ve aday 

değerlendirme sürecimizin sonraki aşamalarına geçtiğiniz takdirde sizden isteyebileceğimiz bazı 

ek kişisel verilerinizi (aşağıda belirtildiği üzere) aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için 

işleyebiliyoruz: 

• İş başvurularının toplanması, aday değerlendirme sürecinin yönetilmesi ile işe uygunluk 

analizlerinin yapılması; 

• işe alım/ istihdam (iş akdinin imzalanması), iş akdi kurulduğu takdirde sunulacak ücret ile 

sağlanacak yan haklar ve menfaatlere yönelik ön-planlama süreci yönetimi, personel temin 

süreçlerinin yürütülmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/ veya icrası (referans 

kontrolü); 

• İngilizce yeterlilik değerlendirme;  

• Tesisimizin niteliği göz önüne alındığında; çalışan adayının sağlık durumunun işe 

uygunluğunun kontrolü; 

• Yetkili kuruluşlar ile kanun gereği paylaşımı zorunlu bilgilerin paylaşılması (yukarıdakilerin 

hepsi birlikte “Amaçlar”). 

 

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, 

SAKLARIZ? 

Yukarıda belirtilen Amaçlar’ı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi 

doğrudan sizden sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda ya da kariyer 

platformlarından toplayıp, saklayabiliyoruz. Kişisel verilerinizi elektronik ve/ veya fiziki ortamlarda 

dijital olarak ya da kağıt üzerinde, çalışanımız, yöneticilerimiz, ilgili teknik destek ekibimiz ve arşiv 

görevlilerimizce ulaşabilecek şekilde saklıyoruz. 

Kişisel verilerinizi Kanun m. 5/2-(c) bendi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla, (ç) bendi, veri 

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, (f) bendi, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleriyle ilgili olarak ve m. 6/2 uyarınca toplamaktayız. 
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Açık rıza vermeniz durumunda kişisel verilerinizin bazılarını, adaylık durumu olumsuz sonuçlansa 

bile, aday havuzu oluşturmak ve gelecekte bir ihtiyacın doğması halinde tekrar kullanmak 

üzere İnsan Kaynaklarının ihtiyaç duyduğu süre kadar saklayabiliyoruz.  

 

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Kişisel verilerinizi İngilizce elektronik portal hizmeti sağlayan şirkete ve dış kaynak olarak hizmet 

veren iş yeri hekimine erişim sağlamak suretiyle paylaşmaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP İnsan 

Kaynakları Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil 

ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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ZİYARETÇİLERİMİZ VE KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CCTV) KULLANIMI İÇİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME 

AYDINLATMA BEYANI 

 

Değerli Ziyaretçimiz; 

Bu beyanın amacı tesisimize yaptığınız ziyaret sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. 

Bu kapsamda veri sorumlusu, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” 

veya “Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, binamızdaki giriş çıkış kayıtlarının tutulması, tesisimizin ve tesisimizde bulunan 

kişilerin güvenliğini sağlamak, yetkili kuruluşlar ile kanun gereği paylaşımı zorunlu bilgileri 

paylaşmak ve çalışanların iş faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde takibi ve/veya denetimi 

amaçlarıyla için toplarız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ (KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KULLANIMI DAHİL) HANGİ YÖNTEM VE HANGİ 

HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi ziyaretiniz öncesinde doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta 

olarak veya şirket ve tesislerimiz içerisinde çeşitli yerlere yerleştirdiğimiz CCTV güvenlik 

kameraları aracılığıyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz, ilgili 

güvenlik ve arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi Kanun m. 5/2-(ç) (hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi), (e) (bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması) ve (f) (meşru menfaat) uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi, kanunlarda öngörülen hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile 

paylaşmaktayız.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  
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• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 
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MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Değerli Müşterimiz; 

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Doğu Pres Otomotiv ve Teknik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya “Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz: 

• Potansiyel müşterilerle iletişimi sağlanması ve teklif taleplerinin alınması, 

• Sisteme müşteri kaydının yapılması;  

• Siparişlerin alınması ve sisteme girişinin yapılması; 

• Sözleşmenin ifası; 

• Yasal ve Muhasebesel yükümlülükler nedeniyle; 

• Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve 

• Açık rıza olması halinde otel, uçak ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi, hizmet vermeden önce, sözleşmelerimizin ifa edilmesi süreçlerinde ve tesisimize 

girişinizden önce doğrudan sizlerden veya şirketinizden yazılı veya elektronik posta yoluyla 

toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/ veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz ve ilgili 

arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi Kanun’un m. 5/2-(a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir sözleşmenin 

kurulması veya ifası) ve (f) (meşru menfaat) bentleri uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar için denetim firmaları, kamu kurum ve 

kuruluşları, serbest ve yeminli mali müşavirler ve seyahat acenteleri ile paylaşır; yurt içi ve yurt 

dışında işleriz.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  
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• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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STAJYERLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, Doğu 

Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya “Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, stajyer başvurularının alınması, kabul edilmesi, staj döneminin başlatılması ve 

tamamlanması, iç eğitimlerde eğitim katılım formu ve eğitim etkinlik formu oluşturulması, dış 

eğitimlerin değerlendirilmesi için memnuniyet formu oluşturulması ve iç eğitimlerde katılımcıların 

değerlendirilmesi için toplarız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi, doğrudan sizlerden veya eğitim kurumunuzdan yazılı veya elektronik posta 

yoluyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz ve ilgili 

arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi Kanun m. 5/2’nin (a) bendi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, (e) bendi, bir 

hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendi, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıyla ilgili olarak ve m. 6/3 

uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi stajyerlerin eğitim gördüğü kurumlarla paylaşmaktayız. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
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• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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TEDARİKÇİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Değerli Tedarikçimiz; 

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, Doğu 

Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya “Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, tesisimiz ve faaliyetlerimiz için gerekli mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi, tedarik 

sözleşmelerinin akdedilmesi ve ifa edilmesi, sistemimize tedarikçi kaydının yapılması, eğitim 

verilmesi ve tedarikçilerle iletişimin sağlanması, çalıştayların organize edilmesi, tesisimizin 

ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlere uygunluğunuzun ve mesleki yetkinliğinizin (danışmanlar dahil) 

değerlendirilmesi, tesisimize giriş ve çıkış yapabilmeniz, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi, 

seyahat (otel ve uçak) organizasyonu yapılması, yıllık değerlendirme ve çözüm çalışmaları 

denetimlerin yapılması, vergisel/muhasebesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin 

gerçekleştirilmesi için toplar ve işleriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşme akdedilmesi öncesi, ifa 

edilmesi süreçlerinde, tesisimize girişiniz öncesinde doğrudan sizlerden veya şirketinizden yazılı 

veya elektronik posta yoluyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz ve ilgili 

arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi Kanun’un m. 5/2’nin (a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir sözleşmenin 

kurulması veya ifası) ve (f) (meşru menfaat) bentleri ve m. 6/3 doğrultusunda temel hak ve 

özgürlüklerin kullanmasında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halleri 

uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında müşteriler, iş sağlığı ve 

güvenliği hizmeti alınan firma ve uzmanlar, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

denetim şirketleri, serbest ve yeminli mali müşavirler, seyahat acentesi, bankalar ve kamu kurum 

ve kuruluşları ve açık rıza olması halinde websitesi, YouTube, sosyal medya platformları ve 

eDergi ile paylaşır ve yurt içi ve yurt dışında işleyebiliriz.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  
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• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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HABERE KONU OLAN KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Bu beyanın amacı halkla ilişkiler faaliyetleri sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu 

kapsamda veri sorumlusu, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya 

“Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, temel olarak kurumsal iletişimin yürütülmesi için haberlerin yapılması amacıyla 

işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta aracılığıyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz, ilgili 

güvenlik ve arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (f) (meşru menfaat) bendi uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verileriniz, haberin yayınlanabilmesi amacıyla website, YouTube, sosyal 

medya platformları ve eDergi’ye konulmak suretiyle aktarılmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
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• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 / 22 

 

ETKİNLİK-ORGANİZASYON KATILIMCILARI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

BEYANI 

 

Bu beyanın amacı halkla ilişkiler faaliyetleri sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu 

kapsamda veri sorumlusu, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya 

“Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, temel olarak kurumsal iletişimin yürütülmesi, tanıtım faaliyetleri ve etkinliklerin 

düzenlenmesi, davetiye hazırlanması ve dağıtılması amacıyla işlemekteyiz: 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi davetiye hazırlama işlemleri öncesinde ve etkinlik ve tanıtım faaliyetleri 

öncesinde/sırasında doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta aracılığıyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz, ilgili 

güvenlik ve arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (f) (meşru menfaat) bendi uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi, etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilebilmesi amacıyla etkinlik 

yapan şirketlere aktarılmaktadır.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
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• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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ANKET KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Bu beyanın amacı halkla ilişkiler faaliyetleri sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu 

kapsamda veri sorumlusu, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya 

“Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, temel olarak kurumsal iletişimin yürütülmesi için anketlerin 

yapılması/doldurulması amacıyla işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi anket faaliyeti öncesinde doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta 

aracılığıyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/ veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kâğıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz, ilgili 

güvenlik ve arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (f) (meşru menfaat) bendi uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
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• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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TAŞERONLARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Değerli Tedarikçimiz; 

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, Doğu 

Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya “Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, tesisimiz ve faaliyetlerimiz için gerekli hizmetlerin elde edilmesi, taşeron 

sözleşmelerinin akdedilmesi ve ifa edilmesi, sistemimize taşeron kaydının yapılması, tatbikatların 

yapılması ve taşeronlarla iletişimin sağlanması, tesisimizin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlere 

uygunluğunuzun ve mesleki yetkinliğinizin değerlendirilmesi, tesisimize giriş ve çıkış yapabilmeniz, 

denetimlerin yapılması, vergisel/muhasebesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin 

gerçekleştirilmesi için toplar ve işleriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşme akdedilmesi öncesi, ifa 

edilmesi süreçlerinde, tesisimize girişiniz öncesinde doğrudan sizlerden veya şirketinizden yazılı 

veya elektronik posta yoluyla toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, iletmiş 

olduğunuz personelimizin elektronik posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz ve ilgili 

arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi Kanun’un m. 5/2’nin (a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir sözleşmenin 

kurulması veya ifası) ve (f) (meşru menfaat) bentleri ve m. 6/3 doğrultusunda temel hak ve 

özgürlüklerin kullanmasında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halleri 

uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında müşterilere, iş sağlığı ve 

güvenliği hizmeti alınan firma ve uzmanlara, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, 

danışman ve denetim şirketlerine, serbest ve yeminli mali müşavirlere, vergi dairelerine 

aktarılabilir ve yurt içi ve yurt dışında işleyebiliriz.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
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• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 
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HABERE KONU OLAN KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 

Bu beyanın amacı halkla ilişkiler faaliyetleri sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu 

kapsamda veri sorumlusu, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“DP” veya 

“Şirket”).  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 

Kişisel verilerinizi, temel olarak kurumsal iletişimin yürütülmesi için websitesi üzerinden iletişimin 

sağlanması ve şikayetlerin yönetilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi websitesi üzerinden öncesinde doğrudan sizlerden yazılı olarak toplarız.  

Kişisel verilerinizi elektronik dijital olara, iletmiş olduğunuz personelimizin elektronik posta 

hesabında, iletmiş olduğunuz personelimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.  

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (f) (meşru menfaat) bendi uyarınca toplamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ? 

Topladığımız kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 
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Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için infor@dogupres.com e-posta adresini kullanarak DP ile 

iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları 

gözetilmeksizin iletilen istekler DP tarafından dikkate alınmayabilir. 

 

DP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 

bilgilendirildim. 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Tarih: 

 


