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Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORS) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
çerçevesinde ORS’ye gelen tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını
sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. KVKK
kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişiler (çalışan yakını, eğitmen, tedarikçi çalışanı ve yetkilisi, taşeron çalışanı ve
yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi, müşteri, denetçi vb) aşağıdaki aydınlatma metnini inceleyerek, veri sorumlusu
sıfatıyla ORS tarafından elde edilen kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi
ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.
1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Finans: IBAN bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Güvenlik kamera kayıtları
Kimlik: Ad-soyad, doğum tarihi, imza, imza sirküleri, pasaport numarası, TC kimlik numarası, yakınının adı-soyadı, yakınının
TC kimlik numarası, cinsiyet
İletişim: Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adresi, e-posta adresi, ikametgah adresi, telefon numarası, yakının telefon
numarası
Mesleki Deneyim: Öğrenim belgesi, eğitmenlerin sertifikaları
Müşteri İşlem: Sipariş
Diğer: Araç plakası, SRC belgesi
Özlük: Görev adı, unvan
2. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri
Sağlık Bilgileri: Portör (Servis, yemek ve temizlik hizmeti veren taşeron çalışanları için).
Özlük: Adli sicil kaydı (Yetkilendirilmiş yükümlülük sahasına girmeye yetkili servis, yemek ve temizlik hizmeti veren taşeron
çalışanları için).
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar
için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın
alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin
yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
istatistiksel değerlendirmeler yapmak, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, tedarikçi çalışanlarından destek alınması ve şirket politikalarını uygulamak amaçlarının gerçekleştirilmesi
için KVKK Madde 5. ve 6. hükümlerine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek ve gerekli hallerde ilgili
kişilerin açık rızaları alınarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları şirket politikalarımız gereği ve/veya
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
ORS, KVKK’nın 4. Maddesi gereğince, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket işleyişinin yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı ölçüde, gerçek
kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, denetçilere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
aktarabilmektedir.
ORS, kişisel verilerinizi Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek KVKK’da ve ilgili mevzuatta
öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak veya veri sahibi ile imzalı mevcut
bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da
aktarılabilir.
Yurt Dışına Aktarılan Kişisel Veri Kategorileri
İletişim: E-posta, telefon numarası
Kimlik: Ad-soyad, doğum tarihi, imza, pasaport numarası
Özlük: Görev adı, unvan
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ORS, iş faaliyetlerinin yürütülmesinde/denetiminde, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesinde, mal/hizmet satış
süreçlerinin yürütülmesinde, tedarik zincir yönetimi süreçlerinin yürütülmesinde ve müşteri memnuniyetine yönelik
aktivitelerin yürütülmesinde üçüncü kişilerin yukarıda belirtilen kişisel verilerini işleme amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun 5.
Madde 2. Fıkra c Bendi, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Standardı ve Müşteri Özel İstekleri, TSE 6269 standardı, TS EN
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Gereklilikleri, ORS 10 ÇT 376 Nolu Çalışma
Talimatı, ORS 10 ÇT 393 Nolu Çalışma Talimatı, ORS 02 TEK 01 Nolu Tedarikçi Kalite El Kitabı, ORS 10 P 013 Nolu Prosedür,
Tedarikçi Gizlilik Anlaşmaları/Tedarikçi Sözleşmeleri hukuki sebep dayanağına bağlı olarak yurt dışına aktarım
yapabilmektedir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ORS tarafından
kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
halinde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ORS’nin
meşru menfaatleri için ilgili kişi tarafından ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından ORS’ye sözlü, fiziksel
veya elektronik ortamda iletilmesi, online hizmetler ve ORS binalarına/açık alanlara yerleştirilen kameralar aracılığıyla
elektronik olarak toplanmakta ve otomatik olan veya olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
KVKK 11’ inci Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmeye ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde aktarılan üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sırasında aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,
• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, www.ors.com.tr adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu
doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Veri Sorumlusu adresine postayla veya elektronik ortamda, kayıtlı e-posta (KEP) adresi
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ORS’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi
kullanmak suretiyle kvkk@ors.com.tr adresine e-posta göndererek ve konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında
Bilgi Talebi” ifadesini yazarak iletebilirsiniz. Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş veri sahibi başvurularına en geç 30 (Otuz)
gün içerisinde dönmekle yükümlüdür.
Veri Sorumlusu: ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı (Eskişehir Yolu 65.Km) No:76 Polatlı/ANKARA
Telefon: 03126480010
Faks: 0312 6480021
E-Posta: kvkk@ors.com.tr
Web Adresi: www.ors.com.tr
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