6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BOSCH PROFESYONEL EL ALETLERİ ETKİNLİĞİ AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bosch”) tarafından,6698 sayılı Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
(“KVKK”)
uyarınca
hazırlanmış
olup,
#BoschProfesyonelileBulusma etkinliği uyarınca Bosch tarafından işlenen kişisel verilerinize
ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1) Veri Sorumlusunun Kimliği:
Kişisel verileriniz Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla
işlenmektedir.
2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Adınız, soyadınız, mesleğiniz (opsiyonel), e-mail adresiniz ve adresiniz gibi kişisel verilerinizi
etkinlik kayıtlarının oluşturulması, etkinlik sırasında sorulan sorulara doğru yanıtların kim
tarafından verildiğinin tespit edilebilmesi, aktif katılımcıların belirlenebilmesi, kazanan
katılımcılara hediyelerinin gönderilebilmesi amacıyla işlenecektir.
3) Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı: Etkinlik organizasyonunun
yapılabilmesi, etkinliğe katılım devamlılığının sağlanabilmesi ve kazanan olmanız halinde
ödüllerin gönderilmesi amacıylaiş ortaklarımıza ve/veya tedarikçilerimize ve etkinlikte çeşitli
yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu
katılımcılara yönelik yasal sürecin başlatılabilmesi amacıyla avukatlara aktarılacaktır.
4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Söz konusu kişisel verileriniz, yukarıda yazılı amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK’nın 5/2-e
maddesinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması” hukuki sebebi ve KVKK’nın 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi uyarınca çevrimiçi uygulamalar ve
internet sitesi aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.
5) Kanuni Haklarınız:
KVKK madde 11 uyarınca Bosch’a başvurarak,




Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili yukarıda sayılan haklarınıza dair başvuruda bulunmak için
https://www.bosch.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan Bilgi Edinme
Formu’nu doldurarak bizimle irtibat kurabilir veya mevzuatta sayılan sair yollarla başvurunuzu
bizlere iletebilirsiniz. Başvurularınıza en geç 30 gün içerisinde cevap verecek olup en kısa
sürede, doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için başvurularınızın olabildiğince
açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

