AÇIK RIZA BEYANI
6698

Sayılı

Korunması

In accordance with the relevant provisions of the

Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun

Personal Data Protection Law No.6698 ("Law"), I

olarak kişisel verilerimin, Optibelt Güç Aktarma

accept and declare that, by approving this form, I

Ekipm.

(“Optibelt”)

have express consent to the collection, recording,

tarafından, işbu formun onaylanması yoluyla,

processing and storage of my personal data by

Arşivleme, banka raporları, beyanname verme,

Optibelt Güç Aktarma Ekipm. San ve Tic. Ltd. Şti.

cari kart açma, cari mutabakat, çek senet

("Optibelt"),

for

işlemleri, izin işleme süreci, finansal işlemler,

declaration,

current

iletişim faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği,

reconciliation, check and voucher transactions,

muhasebesel

faaliyetleri,

financial transactions, communication activities,

raporlama, sözleşmesel ilişkileri yürütülmesi,

occupational health and safety, accounting

satın alma işlemleri, lojistik faaliyetler, teminat ve

transactions,

ipotek işlemleri, kalite, ürün hizmet ve satış

execution of contractual relations, purchasing,

işlemleri süreçlerinin yürütülmesi için, toplanan

logistics activities, guarantee and mortgage

kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, fiziksel

transactions, quality, product service and sales

mekan güvenliği, müşteri işlem, risk yönetimi ve

transactions will be processed for the execution

finans verilerim dahil kişisel verilerimin, Optibelt

of transactions such as My personal data,

ve Optibelt ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin

including my collected identity, contact, personal,

hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Optibelt

professional experience, physical space security,

tarafından internet sitesi aracılığıyla dahil her

customer transaction, risk management and

şekilde sunulan çeşitli hizmetlerin temin edilmesi

financial data ensuring the legal and commercial

ve yönetilmesi ve internet sitesi kullanıcıları,

security of Optibelt and persons in business

müşteri ve tedarikçilerin bu hizmetlerle ilgili

relations with Optibelt; providing and managing

taleplerinin yerine getirilmesi; Optibelt tarafından

various services offered by Optibelt in all kinds

sunulan

including through the website, and fulfilling the

San

Kişisel

DECLARATION OF EXPRESS CONSENT

ve

Verilerin

Tic.

işlemler,

ürün

faydalandırmak

ve
için

Ltd.

Şti.

güvenlik

hizmetlerden

security

reports,

opening,

current

activities,

reporting,

requests of the website users, customers and

birimleri tarafından yapılması; Optibelt tarafından

suppliers regarding these services; carrying out

geliştirilen ve/veya üretimi olan ürünlerin etkileri

the necessary work by our business units to make

hakkında geri bildirimlerin alınması, soruların

the relevant persons benefit from the products

cevaplandırılması

araştırmaların

and services offered by Optibelt; receiving

yapılması; istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda

feedback about the effects of products developed

ürün ve hizmetleri geliştirilmesi, şikâyet ve

and / or produced by Optibelt, answering

taleplerin değerlendirilebilmesi ve bu hususlarla

questions and conducting related researches;

ilgili

bilgilendirme

improving our products and services in line with

yapılabilmesi; Optibelt’e ait internet sitesinin

your requests and needs, evaluating your

yönetilmesi ve arızanın giderilmesi, veri analizi,

complaints and requests, communicating with

testler, araştırma, istatistik ve denetim amaçlı iç

you about these issues, providing information;

işlemlerin

yerine

managing the website of Optibelt and performing

hakkında

güncelleme

ve

ilgili

çalışmaların

card

bank

iş

iletişim

gerekli

ilgilileri

archiving,

kurulabilmesi,

getirilmesi;

internet

bilgileri,

sitesi

Optibelt’in

internal

1

operations

for

the

purpose

of

sunduğu hizmetler ve ürünler ile faaliyet alanı ile

troubleshooting, data analysis, tests, research,

ilgili pek çok konuda bilgi içeren bültenlerin

statistics

gönderilmesi;

kaynakları

containing updates on the website, services and

politikalarının yürütülmesinin temini amaçları

products offered by Optibelt, and many issues

dahilinde

kaydedilmesine,

related to its field of activity; the execution of

işlenmesine, saklanmasına açık rızam olduğunu

Optibelt's human resources policies, within the

ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın

terms and purposes specified in Articles 5 and 6

yapıldığını kabul ve beyan ederim. Ayrıca kişisel

of the KVK Law and that the necessary

verilerimin,

ve

enlightenment has been made on my side. In

Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı

addition, I accept and declare that I have express

kalmak kaydıyla, Optibelt tarafından; Optibelt

consent in this regard, provided that being bound

grup şirketlerine, Optibelt ile grup şirketlerinin

by the purposes specified in this text, the Law and

çalışanları ve görevlilerine, kanunen yetkili kamu

the Clarification Text, my personal data be

kurum ve kuruluşlarına, Optibelt’in iş ortaklarına,

transferred

tedarikçilerine, bağımsız denetim şirketlerine,

companies, Optibelt’s and group companies'

hizmet sağlayıcılarına, outsourcing firmalarına ,

employees and officers, legally authorized public

veri güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda

institutions and organizations, Optibelt's business

hizmet sağlayan gerçek veya özel hukuk tüzel

partners suppliers, independent audit companies,

kişilerine,

service providers, outsourcing firms

Optibelt’in

insan

toplanmasına,

işbu

iş

metinde,

Kanun’da

sözleşmesinden

doğan

and

auditing;

by

Optibelt

sending

to

bulletins

Optibelt

group

in taking

yükümlülüklerin ifası amacıyla Optibelt’in hizmet

data security measures, payroll outsourcing

aldığı

firms, Legal, JHSU, SSI, Tax, Human Resources

OSGB,

bordro
SGK,

outsourcing
Vergi,

firmaları,
İnsan

Hukuk,

Kaynakları

Consultancy

Companies

and

institutions,

Danışmanlığı Şirket ve kurumlarına, bağımsız

independent audit companies, service providers

denetim şirketlerine, hizmet sağlayıcılarına ve

and abroad that Optibelt receives services for the

yurtdışına aktarılabileceğini ve bu hususta açık

fulfilment

rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Kişisel

employment contract. Regarding the processing

verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman

of my personal data, I acknowledge and declare

veri sorumlusu olan Optibelt’ten bilgi alma,

that I know that I have always the right of

verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip

obtaining

işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme

Optibelt, learning whether the data is processed

durumunda

verileri

in accordance with the purpose of processing or

güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen

not, requesting correction in case of incomplete /

silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı

incorrect

tamamen veya kısmen geri alma hakkımın

requesting the data to be deleted completely or

olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

partially and to full or partial withdrawal of the

düzeltme

talep

etme,

of

obligations

information

processing,

from

data

updating

approval that I have given.

2

arising

from

the

controller

the

data,

