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BRENNTAG KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak Brenntag Kimya Kimya Ticaret Limited Şirketi
(“Brenntag Kimya”):
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Beykoz/İstanbul
Telefon :0216 331 3966
Faks
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Web :https://www.brenntag.com/turkey/
tarafından özenle korunacak ve mevzuat çerçevesinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesini önemsediğimizi belirtmek ve bu
doğrultuda Brenntag Kimya’ya verilmiş olan kişisel bilgilerinizin hassasiyetle
kaydedileceğini, güvenle saklanacağını, güncelleneceğini, aktarılabileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVKK hükümlerine uygun olarak işleneceğini işbu
aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Brenntag Kimya ve Brenntag Kimya ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Brenntag Kimya
İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Brenntag Kimya ticari ve
iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetler
kapsamında KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Brenntag Kimya ve Brenntag Kimya ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Brenntag Kimya
İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Brenntag Kimya ticari ve
iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, ticari faaliyetler
kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, doğrudan veya
dolaylı iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere,
KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Brenntag Kimya tarafından KVKK‘da belirtilen kurallara
uygun olarak ticari hizmetlerimizi sunmak ve faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla
toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’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.
d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma
Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Brenntag Kimya’ya iletmeniz
durumunda Brenntag Kimya talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde bedelsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Brenntag Kimya
tarafından, belirlenen tarifedeki bedel 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.
KVKK’ nun 13/1inci maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun
belirlediği diğer yöntemlerle Brenntag Kimya’ ya iletmeniz gerekmektedir. Bu
çerçevede Brenntag Kimya ‘ya KVKK’ nun 11inci maddesi kapsamında
yapacağınız kimlik bilgilerinizi içeren “yazılı” başvurularınızı, KVKK’ nun 11inci
maddesinde sayılan hak talebinizi de belirterek Kavacık Mahallesi Ekinciler
Caddesi Muhtar Sok. No:1 34810 Beykoz/İstanbul adresine iadeli taahhütlü
mektup yoluyla veya info@brenntag.com.tr e-posta adresine alındı teyitli
şekilde iletebilirsiniz.

