
 GÜBRETAŞ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ 

 

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (“GÜBRETAŞ”), yürütmekte olduğu 

faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri 

almaktadır.  

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

E-mail adresiniz, siz değerli ziyaretçilerimizi kampanya, ürün ve 

hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla işlenmektedir.  

B. Kişisel Verilerin Aktarılması   

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediğ i 

koşullar çerçevesinde E-Bülten hizmeti vermek için birlikte çalıştığımız firmalara 

aktarılmaktadır. 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel 

kişiler tarafından, internet sitemiz aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen 

diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. 

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi 

ve bu kapsamda Şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan 

mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.  

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi 

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, 

işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının 

ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği 

süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan 

kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli 

zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.  

E. İlgili Kişinin Hakları 

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 



5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

6. KVKK 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, 

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine 

noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen 

başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve 

nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara 

bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez 

politikamızı inceleyiniz.  

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. 

F. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Mersis No  : 0412000447700010  

İnternet Adresi : www.gubretas.com.tr   

Telefon Numarası  : 0(216)468 50 50  

E-Posta Adresi  : gubretas@gubretas.com.tr 

Adres     : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1  

     Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul 


