
   
 

İletişim Formu ve İleti Göndericisi 

Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metninin amacı; İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak (i) internet sitemizde 

yer alan iletişim formunu doldurmak suretiyle ve (ii) Şirket e-postalarına ileti göndermek suretiyle bizler ile iletişime 

geçmek isteyen kişilere, Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. 

maddesi çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir? 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz: 

➢ Soru, görüş, talep ve kanaatlerinize cevap verebilmek ve bunlara ilişkin gerekli değerlendirmeleri yapmak, 

➢ Tarafımıza iletmiş olduğunuz hususlara ilişkin sizinle iletişime geçmek, 

➢ Tarafımıza iletmiş olduğunuz soru, görüş, talep ve kanaatleriniz kapsamında tarafımızca yerine getirilmesi 

gereken işlemlerin olması halinde iletiyi, Şirket içerisinde görevli ve yetkili birime iletmek suretiyle söz konusu 

işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

➢ Web sitemiz üzerinden işlem yapanın veya şirkete elektronik ileti gönderenin kimlik bilgilerini teyit edebilmek, 

➢ Web sitemiz üzerinden yaptığınız işlemlerin takibinin yapılabilmesi, geçmiş işlemlerinizi kayıt altına alıp veri 

işleme amaçlarımız dâhilinde bunlara başvurulabilmesi; bu amaçlar doğrultusunda çevirim-içi ayak izlerinizi 

takip etmek amacıyla gerekli Log kayıtları, IP adresleri, kullanıcı bilgileri kayıtlarınızın tutulmasını sağlamak, 

➢ 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek 

yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yetkili 

kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesini sağlamak,  

➢ Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak ve 

➢ Yasal ve muhasebesel yükümlülükleri yerine getirmek. 

Kişisel Verilerinizi Başkaları ile Paylaşıyor Muyuz? Paylaşıyorsak Hangi Amaçla Paylaşıyoruz? 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli olması halinde altyapı ve/veya 

uygulama/program hizmeti sunan teknoloji hizmet sağlayıcılarına; çağrı merkezi, süreç destek ve operasyonel 

servislerde birlikte çalışılan firmaya/kişiye aktarılabilecektir. 

Ayrıca kişisel verileriniz gerekli olması halinde avukatlara ve danışmanlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, kolluk 

kuvvetlerine ve adli mercilere aktarılabilecektir. 

Yukarıda ifade edilen aktarma eylemi, aktarılacak kişinin ya da kurumun bulunduğu yer doğrultusunda yurtiçine 

ve/veya yurtdışına yönelik gerçekleşebilir. (i) Açık rızanızın bulunmaması, (ii) kişisel verinin aktarılacağı ülkede 

yeterli korumanın bulunmaması veya (iii) Kanun’un 9. maddesinde sayılan yurtdışı aktarımına ilişkin açık rıza 

gerekmeyen istisnai hallerin bulunmaması halinde kişisel verileriniz, yurtdışına aktarılmayacak veya yurtdışı 

aktarımı olarak değerlendirilebilecek bir işleme faaliyetinde kullanılmayacaktır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, web sitesi nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerin dijital 

ortamlarda kayıt altına alınması ve tarafımıza göndermiş olduğunuz elektronik ileti suretiyle elde edilmektedir. 

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, yetkili personelimiz ve ilgili 

arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz. 

Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi: Kişisel verilerinizi Kanun’un 

(i) 5/2-(e) maddesi (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve  



   
 
(ii) 5/2-(f) maddesi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)  

hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz. 

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklarınız Nelerdir? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda ifade edilmektedir: 

➢ 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. 

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz? 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi 

(i) www.incigsyuasa.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıda ifade edilen 

yöntemler ile tarafımıza ileterek, 

(ii) Şirketimiz adresi olan “Manisa OSB 2. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Gaziler Caddesi No:6 45030 Yunusemre 

Manisa” adresine gelerek, 

(iii) incigsyuasa@hs03.kep.tr olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz ile, 

(iv) noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

(v) güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@incigsyuasa.com adresine elektronik posta 

göndererek iletebilirsiniz.  

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler Şirketimiz tarafından 

dikkate alınmayabilir. 
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