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Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri 

bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 
uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel 
verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Orpan Makine Metal Plastik San. Ve 
Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden 
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken 
tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek 
istiyoruz. 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz 
Ad-soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, TC kimlik numarası, E-posta adresi, İletişim adresi, 
Telefon no, Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları,  Özgeçmiş 
bilgileri, Performans değerlendirme raporları. Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava 
dosyasındaki bilgiler, Fatura, senet ve çek bilgileri,  Talep bilgisi, Çalışan ve ziyaretçilerin giriş 
çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları, IP adresi bilgileri, Diploma bilgileri, meslek bilgileri, 
Kişisel sağlık bilgileri, Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler.  

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Amaçları 

Ziyaretçilerimiz 

 Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri(Ad, Soyad) ,  

 Ziyaretçi araç bilgileri(Plaka), 

 fiziksel mekan güvenliği bilgileri(Kamera Kayıtları),  

 ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini 
amaçları için işlenecektir.  

 

 



Müşterilerimiz 

Müşterilerimizin yetkililerinin veya çalışanlarının kimlik bilgileri , iletişim bilgileri ,  
müşteri işlemi bilgileri , fiziksel mekan güvenliği bilgileri ,  finans bilgileri , hukuki işlem 
bilgileri. 

 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

 İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

 Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  

 Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

 Fiziksel mekan güvenliğinin temini  

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.  

Tedarikçiler  

Tedarikçi çalışan ve tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri , iletişim bilgileri , 
fiziksel mekan güvenliği bilgileri , müşteri işlemi bilgileri , finans bilgileri , hukuki işlem 
bilgileri: 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Fiziksel mekan güvenliği, 

 Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Mal/hizmet satınalma süreçlerinin yürütülmesi, 



 Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

 Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.  

 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık 
rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz;  TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, 
ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal 
mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri 
değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi 
amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim 
kurumlarına, iş ortaklarımıza, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilikleri iştirakler, 
hissedar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve iş süreçlerimizde destek aldığımız 
yerel kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 
 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, 

ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri, web sitemiz ve ilgili kişi tarafından 
beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla 
toplanmaktadır. 

 
 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri 
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı 

veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen 
kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de 
sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede,  Şirketimize KVK Kanunu’nun 
11. maddesi  kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi 
için, https://www.orpan.com.tr/ adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında ilgili 
kişi bilgi talep formunu orpanmakina@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak kvkk@orpan.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi 
iletebilirsiniz. 
 

https://www.orpan.com.tr/

