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Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  10. maddesi 
uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, 
öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, 
referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır ) BAERLOCHER  (“BAERLOCHER ” ya da 
“Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla 
hazırlanmıştır. 

 
Kimya alanında faaliyet göstermekte olan ; 
 
Merkez: İSTANBUL TİCARET ODASI – 805674 no ile kayıtlı; BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK. UPHİLL COURT SİT. 1 A APT.      
NO: 3/27 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde mukim, 0129036488600018  MERSİS no’lu, YENİKAPI  VD. 1290364886  vergi no’lu,  
 
Tel: 0216 688 60 06  
 
Şube: AKHİSAR SAN.VE TİC. ODASI  - 10039 no ile kayıtlı;  AKHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAYALIOĞLU MAH. 5. CAD.   
NO:24-28 A AKHİSAR / MANİSA  adresinde mukim, 0129036488600029 MERSİS Nolu, YENİKAPI  VD. 1290364886  vergi no’lu  
BAERLOCHER KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. 
 
Tel: 444 8 223  
 
E-mail:  kvkkinfo@baerlocher.com 
 
Web: https://www.baerlocher.com/baerlocher-turkey/ 
 
olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan 
çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda 
aktarılabileceğini ve KVKK ’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz. 
 
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak BAERLOCHER KİMYA SAN. LTD.ŞTİ. , “BAERLOCHER ” tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

 BAERLOCHER ’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde; 

 BAERLOCHER ‘e sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BAERLOCHER  tarafından, BAERLOCHER  
denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları 
yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle; 
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 BAERLOCHER  politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;  

 BAERLOCHER   ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,  

 BAERLOCHER   tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak 
tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi, 

 BAERLOCHER  hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz 
iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,  

 Firmamızın  ve faaliyetlerinin tanıtılması, 

 BAERLOCHER    ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari 
kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli 
güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda 
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir. 

 Kişisel verileriniz, BAERLOCHER  ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,  

 BAERLOCHER  birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;  

 BAERLOCHER ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla BAERLOCHER  
tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; 

 
İşlenmektedir /  işlenebilecektir. 
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 
 
BAERLOCHER tarafından işlenen kişisel verileriniz, BAERLOCHER ’in başta merkezi  ve şubeleri olmak üzere iş ortaklarımıza, kamu 
kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan diğer kuruluşlara, bağımsız denetim 
şirketlerine, yüklenicilerimize, taşeronlarımıza  ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere ve Baerlocher 
Kişisel Veri işleme envanterinde tanımlanmış diğer taraflara açıklanabilecek/aktarabilecektir. 
BAERLOCHER tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 
6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 
tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel 
verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin 
edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir. 
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3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 
 
Kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla BAERLOCHER  tarafından e-
posta, faks, kariyer siteleri, sosyal medya, matbu form, danışmanlık firmaları, kamera kayıtları ve sair kanallar vasıtasıyla ve 
yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde 
öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı 
halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: 
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle BAERLOCHER ’ e başvurarak,  
a. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 
b. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, 
  
c. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 
 
d. kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, 
e.  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme  
 
f. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun  
 
ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 
i.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  
haklarına sahipsiniz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

İlgili Taraf Aydınlatma Beyan 
Formu  

Döküman no:IK-FR-048 

Yayım tarihi:11.12.2019 15:22:15 

Revizyon Tarihi:09.01.2020 

Revizyon no:3 

Bilgi sınıfı:HA 

Sayfa No: 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.     Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi 
 
Baerlocher nezdinde işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için  ve 
kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli 
bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 
internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile  kvkkinfo@baerlocher.com  mail adresine yazılı olarak başvurmak 
suretiyle veya  yazılı başvurunuzu Baerlocher Kimya San. Tic. Ltd. Sti. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 24-28  Akhisar/Manisa 
adresindeki  İdari İşler Müdürlüğü ’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden ıslak imza ile iletme yahut noter kanalıyla veya 
KVK Kanunu ’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahipsiniz. 
 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BAERLOCHER tarafından 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BAERLOCHER için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.1 

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi 

gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda 
hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip BAERLOCHER tarafından bu konuda detaylı 
olarak bilgilendirildim. 

 
Veri Sorumlusu    

BAERLOCHER  KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

1 KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 
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