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Gizlilik bildirimi  
BODYCOTE VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIR VE YÖNETİR 
 

Kişisel bilgilerinizden sorumlu olan Bodycote kurumu, orijinal olarak sizin hakkınızda ya da sizden bilgi toplayan Bodycote 

plc grubunun üyesi olacaktır.  

Bodycote plc grubunun üyeleri hakkında daha fazla bilgiyi www.bodycote.com sitesinden ya da aşağıdaki Bize Ulaşın 

bölümünde bulunan bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bodycote plc ve bağlı kuruluşları (topluca 

“Bodycote”, “biz”, “biziz” olarak anılacaktır) veri koruma ve gizlilik sorumluluklarını ciddiye almaktadır. Bu gizlilik bildirimi, 

aşağıdakiler dahil olmak üzere iş faaliyetlerimiz sırasında kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve 

paylaştığımızı açıklar:  

 

 ne tür kişisel bilgiler topladığımız, ne zaman ve neden kullandığımız 

 kişisel bilgileri Bodycote ve servis sağlayıcılarımız, düzenleyicilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla nasıl paylaşıyoruz  

 hissedar kişisel bilgileri işleme hakkında daha fazla bilgi vermek  

 doğrudan Pazarlama ve Profil Oluşturma hakkında daha fazla açıklama  

 kişisel bilgileri global olarak aktarmak  

 kişisel bilgileri nasıl koruyor ve saklıyoruz  

 gizliliğinizi yönetmeye yardımcı olacak yasal haklar 

  daha fazla destek için bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz  

 

Yasal uyarılar ve işimizi yürütme şeklimizi güncel tutmak için bu bildirimi zaman zaman değiştirebiliriz. Bu bildirimin en 

son sürümü için lütfen www.bodycote.com sitesini düzenli olarak ziyaret ediniz. Web sitemizde üçüncü taraf web sitelerine 

harici bağlantılar bulabilirsiniz. Bu gizlilik bildirimi, üçüncü taraf bir siteyi kullanımınız için geçerli değildir.  

 

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ TOPLUYORUZ VE BU BİLGİLERİ NE ZAMAN VE NEDEN KULLANIYORUZ  

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi bulabileceksiniz  

 topladığımız kişisel bilgi türleri 

 kişisel bilgileri ne zaman topladığımız 

 kişisel bilgileri nasıl kullandığımız 

 kişisel bilgileri kullanmanın yasal dayanağı 

 

Bilgileri ne zaman toplarız 

Aşağıdaki durumlarda sizin hakkınızda bilgi topluyoruz: 

 hisselerimize yatırım yapmanız  veya hisselerimize yatırım yapmakla ilgilenmeniz 

 web site(ler)imizden veya çevrimiçi hizmetlerimizden birine kayıt olmanız veya bunları kullanmanız  

 hizmetlerimizden birini satın almanız  

 iş ortağı olarak bizimle çalışmanız,  

toplu olarak (“siz”) 



 

Sayı 1 - Mayıs 2018 Sayfa 2       

   

Hisselermize yatırım yaparsanız veya hisselerimize yatırım yapmakla ilgileniyorsanız topladığımız ve kullandığımız kişisel 
bilgiler 

 kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz  

 hissedar bilgileriniz  
 
 
Web sitelerimizi veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanırsanız topladığımız ve kullandığımız kişisel bilgiler 

 kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz 

 herhangi bir forma girdiğiniz bilgiler 

 web sitelerini ve çevrimiçi hizmetlerini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler 
 
 
Hizmetlerimizden birini satın alırsanız topladığımız ve kullandığımız kişisel bilgiler 

 kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz 

 banka hesap bilgileri ve kredi kartı bilgileri 
 
 

Bizimle iş ortağı olarak çalışıyorsanız topladığımız ve kullanacağımız kişisel bilgiler 

 kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz. 

 banka hesap bilgileri ve kredi kartı bilgileri 
 
 

Kişisel bilgilerinizi kullanmanın yasal dayanağı 
Kişisel bilgilerinizi, yalnızca bunun için uygun bir yasal dayanağa sahip olduğumuzdan emin olduğumuz yerlerde 
toplayacağız, kullanacağız ve paylaşacağız. Bunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir: 

 kişisel bilgilerinizi kullanmamız için bize rızanızı verdiniz 

 kişisel bilgilerinizin kullanımı ticari bir kuruluş olarak bizim meşru menfaatimizdir - bu durumlarda bilgilerinizin her 
zaman orantılı ve gizlilik haklarınıza saygı gösterecek şekilde kullanılmasını sağlayacağız ve aşağıda açıklandığı 
üzere bilgilerinizin işlenmesine karşı çıkma hakkına sahipsiniz 

 sizinle bir sözleşme yapmak veya bir sözleşmeye girmek üzere gereken adımları atmak için kişisel bilgilerinizi 
kullanmamız gereklidir 

 kişisel bilgilerinizin kullanımı, sahip olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak için gereklidir 
 
 

BODYCOTE'DA BULUNAN KİŞİSEL BİLGİLERİN SERVİS SAĞLAYICILARIMIZ VE DÜZENLEYİCİLERİMİZ İLE 
PAYLAŞILMASI 
Bu bölümde kişisel bilgilerinizi nasıl paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: 

 Bodycote içinde 

 ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraflarla 

 düzenleyicilerimiz ile 
Bilgilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve amaçlar doğrultusunda paylaşıyoruz: 
1. Bodycote içinde, bu tür açıklamaların size hizmetlerimizi sunmak veya işimizi yönetmek için gerekli olduğu durumlarda  

2. işimizi yönetmeye ve hizmet sunmaya yardımcı olan üçüncü taraflarla. Bu üçüncü taraflar, gizlilik sınırlamalarını kabul 
 etmiş ve onlarla paylaştığımız ya da yalnızca sözleşmeli hizmetin sağlanması amacıyla bizim adımıza topladıkları 
 kişisel bilgileri kullanmışlardır  

3. finansal hizmetlerde sahteciliği önlemek için çalışan kredi referans kurumları ve kuruluşları ile  
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4. düzenleyicilerimiz ile, yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara ve kolluk kuvvetlerinin, düzenleyici ve 
 diğer devlet kurumlarının taleplerine uymak 
5. ortaklarımız, iştiraklerimiz veya reklam verenlerimiz ile web sitemizi ziyaret edenlere, trafik kalıplarına ve web sitesi 
 kullanımına ilişkin toplu, istatistiksel, kişisel olmayan bilgileri paylaşabiliriz  
6. gelecekte, işimizin veya varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını üçüncü bir tarafa satarsak veya devredersek, 
 işletmemizin veya varlığımızın potansiyel veya gerçek bir üçüncü taraf alıcısına bilgi verebiliriz  
 
 
HİSSEDAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA DAHA FAZLA AÇIKLAMA 
Bir Bodycote hissedarı olarak kişisel bilgilerinizi hissedarınızla bağlantılı olarak işleriz. Kayıtlı hissedarlar, menfaat 
sahipleri, yasal temsilcileri, geçmişte varlığı bulunan hissedarlar ve muhalif hissedarlar ile ilgili kişisel bilgileri tutarız. 
Bunu yapmamızın temeli aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
Şirket sekreterliği 
Kişisel bilgilerimi içeren hangi işlem aktivitelerini yapıyorsunuz? 
Şirketteki hissenizi yönetir ve bunun için gerekli genel kayıtları saklarız. Bu, yönetim gereksinimlerine göre üstlendiğimiz 
idari ve yönetim faaliyetlerini içerir, örneğin: 

 Yasal kayıtların yönetilmesi. 

 Kayıtlara ve devlet kurumlarına uygunluğu yönetme. 

 Yasal raporlama şartlarına uymak  
 
 
Bu işlem faaliyetlerinde hangi kişisel bilgi kategorileri bulunur? 
Kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi ve bazı yargı bölgelerinde gerekli olabilecek diğer bilgileri işliyoruz. 
 
 
Bu işleme faaliyetlerinin nedeni nedir? 
Sizinle olan ilişkimizi ve hissenizi yönetmek için kişisel bilgilerinizi kullanıyoruz. 
 
 
Bunları taşımak için kullandığınız yasal nedenler nelerdir? 
Bu işlem, Şirket'in tabi olduğu yasal yükümlülüklere uyum için gereklidir. Bu işlem aynı zamanda Şirket tarafından izlenen 
meşru çıkarlar için de gereklidir. 
 
 
Yukarıda belirtilen “meşru menfaatler” nelerdir? 
Şirket, faaliyetlerini yürütmek ve hissedarlarının bilgilerini yönetmek için meşru bir menfaat içerdiğini düşünmektedir. Bu, 
yasal raporlama gerekliliklerine ve denizaşırı kayıtlar ile devlet kurumları için uyum yükümlülüklerine uymayı içerir. 
 
 
Bu kişisel bilgileri kimlerle paylaşıyorsunuz? 
Kişisel bilgileriniz üst düzeydeki Bodycote bünyesinde dahili olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca, bazı kişisel bilgileriniz, şirket 
sicil memurlukları (Birleşik Krallık'taki Şirketler Dairesi gibi), hukuk danışmanları, denetçiler, Şirket Sekreterliği 
sağlayıcıları, noterler ve bu Bildirim'de belirtilen diğer kurumlar ile harici olarak paylaşılacaktır. 
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Hisse kayıtları 
Kişisel bilgilerimi içeren hangi işlem aktivitelerini yapıyorsunuz? 
Bodycote hisse senedini ve ek hisse senetlerini yönetir ve idare eder. 
 
 
Bu işlem faaliyetlerinde hangi kişisel bilgi kategorileri bulunur? 
Kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi işleriz ve bilgileri paylaşırız. 
 
 
Bu işleme faaliyetlerinin nedeni nedir? 
Sizinle olan ilişkimizi ve hissenizi yönetmek için kişisel bilgilerinizi kullanıyoruz. Hissedarı etkin bir şekilde yönetmek ve 
pay sahiplerinin yasal olarak sahip oldukları hak ve hakları almasını sağlamak için bunu yaparız. 
Buna ek olarak, bu bilgileri hisse ve/veya sahipsiz varlıklara ilişkin soruları yanıtlamak için kullanırız. Ayrıca, AGM katılımı 
ve oylama dahil olmak üzere, rapor ve diğer amaçlar için hisse senedi kaydını analiz ederiz. 
 
 
Bunları taşımak için kullandığınız yasal nedenler nelerdir? 
Bu işlem, Şirket'in tabi olduğu yasal yükümlülüklere uyum için gereklidir. Bu işlem aynı zamanda Şirket tarafından 
izlenen meşru çıkarlar için de gereklidir. 
 
 
Yukarıda belirtilen “meşru menfaatler” nelerdir? 
Şirket, faaliyetlerini yürütmek ve hissedarlarının bilgilerini yönetmek için meşru bir menfaat içerdiğini düşünmektedir. Bu, 
yasal raporlama gerekliliklerine ve denizaşırı kayıtlar ile devlet kurumları için uyum yükümlülüklerine uymayı içerir. 
 
 
Bu kişisel bilgileri benden almadığınız ölçüde, bu bilgileri nasıl topladınız? 
Bu Bildirimde belirtilen herhangi bir devralmaya/birleşmeye konu olan hisse/tahvil borsa acentası, aracı firmanız veya 
temsilciniz, hisse adayları/pay sahipleri, hisse planı yöneticileri/mütevelli heyeti ve şirketlerden (veya onların kayıt 
memurundan) ve diğer kaynaklardan kişisel bilgileri alabiliriz. 
Ayrıca, halka açık kaynaklardan bazı kişisel bilgiler de toplayabiliriz. 
 
 
Bu kişisel bilgileri kimlerle paylaşıyorsunuz? 
Kişisel bilgileriniz bu Bildirim'de belirtildiği gibi dahili olarak paylaşılmaktadır. 
Ek olarak, bazı kişisel bilgileriniz, şirket kayıt memurlukları, Equiniti (Equiniti'nin sahip olduğu bilgilerle ilgili kendi Gizlilik 
Bildirimi'nin ayrıntıları için bkz. https:// privacy.equiniti.com), şirket sicilleri (İngiltere'deki Şirketler Dairesi gibi), analistler, 
yasal danışmanlar, denetçiler, Şirket Sekreterliği sağlayıcıları, noterler, varlık takip şirketleri, matbaalar ve postaneler ve 
bu bildirimde belirtilen diğer kurumlar ile harici olarak paylaşılacaktır. 
 
 
DOĞRUDAN PAZARLAMA VE PROFİL OLUŞTURMA HAKKINDA DAHA FAZLA AÇIKLAMA 
Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi bulabileceksiniz 

 ürünlerimizi ve hizmetlerimizi güncel tutmak için kişisel bilgileri nasıl kullanıyoruz 

 pazarlama tercihlerinizi nasıl yönetebilirsiniz 

 profil oluşturma ve analizleri ne zaman ve nasıl gerçekleştiririz 
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Hizmetlerimizi güncel tutmak için kişisel bilgileri nasıl kullanıyoruz 
İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz Bodycote hizmetleri hakkında bilgi vermek için kişisel bilgileri kullanabiliriz. Size e-
posta, posta veya telefon yoluyla veya yardımcı olabileceğini düşündüğümüz diğer iletişim kanalları aracılığıyla 
ulaşabiliriz. Her durumda, pazarlama faaliyetlerini sizin yerinize nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda tercihlerinize saygı 
göstereceğiz. 
 
 
Pazarlama tercihlerinizi nasıl yönetebilirsiniz 
Gizlilik haklarını korumak ve pazarlamayı nasıl yönetdiğimiz konusunda kontrol sahibi olmanızı sağlamak için: 

 Doğrudan pazarlamayı makul ve orantılı bir düzeye sınırlamak için adımlar atacağız ve yalnızca ilginizi çekebileceğine 
inandığımız iletişimleri size göndereceğiz 

 herhangi bir zamanda doğrudan pazarlamayı durdurmamızı isteyebilirsiniz 

 çevrimiçi reklam yayınlamak için kullanılabilecek olan tarayıcınızın çerezleri yönetme şeklini değiştirebilirsiniz 
 
 
Profil oluşturma ve analizleri ne zaman ve nasıl gerçekleştiririz 
www.bodycote.com Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google 
Analytics, web sitesi operatörlerinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmelerine yardımcı olmak için çerezler 
kullanır. Çerezin web sitesini nasıl kullandığınız hakkında oluşturduğu bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılacak ve saklanacaktır. Google, bu bilgileri web sitesini 
kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi 
etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca bu bilgileri yasalar 
gereği yapılması gereken üçüncü taraflara veya bu üçüncü tarafların bilgileri Google’ın adına işleme koyduğu durumlarda 
da aktarabilir. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda google analiz 
çerezini engelleyerek istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. 
 
 
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ GLOBAL OLARAK AKTARMA 
Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi bulabileceksiniz: 

 küresel bir işletme olarak nasıl çalışıyoruz ve uluslararası veriyi nasıl aktarıyoruz 

 yurtdışına aktarıldığında kişisel bilgilerinizi korumak için var olan düzenlemeler 
Bodycote global olarak çalışmaktadır. Buna göre, kişisel bilgileriniz farklı veri koruma standartlarına tabi olan Kuzey 
Amerika ve Asya da dahil olmak üzere AB dışındaki ülkelerde aktarılabilir ve depolanabilir. Bodycote, kişisel bilgilerin 
aktarımının geçerli yasalara uygun olmasını ve gizlilik haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak için dikkatli bir şekilde 
yönetilmesini ve gerekli transferlerin yeterli düzeyde yasal koruma sağladığı veya gizlilik haklarınızı korumak için alternatif 
düzenlemde memnun olabileceğimiz ülkelerle sınırlı olmasını sağlayacak uygun adımları atacaktır. Bu amaçla: 

 Bodycote içindeki transferlerin, her bir üyenin Bodycote'a transfer edildiği her yerde yeterli ve tutarlı bir koruma 
düzeyine sahip olmasını sağlamak için sözleşmeye bağlı olarak zorunlu kılan Bodycote (bir grup içi anlaşma) üyeleri 
tarafından girilen bir anlaşma ile karşılanacağından emin oluruz. 

 kişisel bilgilerinizi Bodycote dışında veya hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraflara aktardığımız 
durumlarda, kişisel bilgilerinizi korumak için onlardan sözleşmeli taahhütler alırız. Bu güvencelerden bazıları, AB’den 
Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan kişisel bilgilerin korunması için AB - ABD Gizlilik Kalkanı gibi iyi tanınan 
sertifika programlarıdır 

 herhangi bir kişisel bilginin açıklanmasından önce, kolluk kuvvetlerinden veya düzenleyicilerinden bilgi talep ettiğimiz 
yerlerde, bu talepleri dikkatle doğrularız  

Yukarıda belirtildiği gibi transfer edildiğinde kişisel bilgilerinizin yeterli bir şekilde korunmasını sağlamak için koyduğumuz 
güvenceler hakkında (ilgili sözleşme taahhütlerinin bir kopyası da dahil olmak üzere) daha fazla bilgi almak için bizimle 
iletişime geçme hakkınız vardır. 
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BİLGİLERİNİZİ NASIL KORURUZ VE SAKLARIZ 
Güvenlik 
Yanlışlıkla imha veya kayıp riskini azaltmak için tasarlanmış uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri, politikaları ve 
prosedürleri veya söz konusu bilgilerin niteliğine uygun olarak yetkisiz bir şekilde ifşa veya erişime erişim için gerekli 
adımları atmış bulunuyoruz. Aldığımız önlemler, gizlilik şartlarını personelimize ve Hizmet Sağlayıcılarımıza yerleştirmeyi; 
toplanan amaçlar için artık gerekli olmadığında kişisel bilgileri imha etmeyi veya kalıcı olarak gizlemeyi içermektedir. 
Bilginin güvenliği kısmen bizimle iletişim kurmak için kullandığınız bilgisayarın güvenliğine ve Kullanıcı Kimliklerini ve 
şifrelerini korumak için kullandığınız güvenliğe bağlı olduğundan lütfen bu bilgileri korumak için uygun önlemleri alın. 
 
 
Kişisel bilgilerinizi saklamak 
Kişisel bilgileriniz, bu bildirimde açıklandığı gibi, toplandığı amaçlar için makul bir süre gerekli olduğu sürece 
saklanacaktır. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi uzun süre saklayabiliriz, örneğin yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe 
gerekliliklerine uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğumuz durumlarda. 
Belirli durumlarda kişisel bilgilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz, böylece herhangi bir şikâyet ya da zorluk durumunda 
veya makul bir şekilde kişisel bilgilerinizle veya ilişkilerinizle ilgili bir dava olasılığı olduğuna inanırsak bizimle ilişk ilerinizi 
doğru bir şekilde kaydedebiliriz. 
 
 
GİZLİLİĞİNİZİ YÖNETMEYE YARDIM ETMEK İÇİN MEVCUT YASAL HAKLAR 
Belirli muafiyetlere tabi olarak ve bazı durumlarda üstlendiğimiz işleme faaliyetine bağlı olarak, aşağıda belirtildiği gibi 
kişisel bilgilerinizle ilgili belirli haklara sahipsiniz. 
Size talep edilen kişisel bilgileri açıklamadan önce kimliğinizi ve güvenlik amaçlarınızı doğrulamak için ek bilgi isteyebiliriz. 
Örneğin, isteğiniz açıkça temelsiz veya aşırı ise, yasaların izin verdiği durumlarda ücret talep etme hakkımızı saklı tutarız. 
Haklarınızı bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Yasal ve diğer izin verilen hususlara tabi olarak, isteğinizi yerine 
getirmek için her türlü makul çabayı göstereceğiz veya talebinizi yerine getirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsak 
sizi bilgilendireceğiz. 
Talebinizi her zaman tam olarak ele alamayabiliriz, örneğin, başkalarına karşı yükümlü olduğumuz gizlilik yükümlülüğünü 
etkileyebileceği durumlarda ya da yasal olarak bu talebi farklı bir şekilde ele alma hakkına sahip olduğumuz durumlar. 
 
 
Kişisel bilgilere erişim hakkı 
Bizde bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını size vermemizi talep etme hakkına ve bilgi edinme hakkına sahipsiniz; (a) 
kişisel bilgilerinizin kaynağı; (b) amaç, yasal dayanak ve işleme yöntemleri; (c) veri denetleyicinin kimliği; ve (d) kişisel 
bilgilerinizin aktarılabileceği kurum veya varlık kategorileri. 
 
 
Kişisel bilgileri düzeltme veya silme hakkı 
Yanlış kişisel bilgileri düzeltmemizi isteme hakkınız vardır. Düzeltmeden önce kişisel bilgilerin doğruluğunu doğrulamaya 
çalışabiliriz. 
Kişisel bilgilerinizi, aşağıdaki durumlarda sınırlı durumlarda silmenizi de isteyebilirsiniz: 

 toplandığı amaçlar için artık gerekli değildir 

 rızanızı geri çektiniz (veri işlemenin rızaya dayalı olduğu durumlarda) 

 başarılı itiraz etmenin ardından (bkz. itiraz etme hakkı) 

 yasadışı bir şekilde işlendi 

 Bodycote'ın tabi olduğu yasal bir zorunluluğa uymak  
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi gerektiğinde kişisel bilgileri silme isteğinize uymamız zorunlu değildir: 

 yasal yükümlülüğe uyum için 
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 yasal taleplerin kurulması, uygulanması veya savunulması için  
 
 
Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı 
Kişisel bilgilerinizi sınırlandırmamızı isteyebilirsiniz, ancak sadece şu durumlarda: 

 doğruluğunu teyit etmek için doğruluğuna itiraz edilmiştir. 

 işlem yasal değildir, ancak silinmesini istemezsiniz 

 toplanan amaçlar için artık gerekli değil, ancak yasal iddialar oluşturmak, uygulamak veya savunmak için hala buna 
ihtiyacımız var 

 itiraz etme hakkını kullandınız ve asılsız gerekçelerin doğrulanması beklemede 

 Kişisel bilgilerinizi, aşağıdaki durumlarda kısıtlama isteğinin ardından kullanmaya devam edebiliriz: 

 rızanızın olması 

 yasal iddialar oluşturmak, uygulamak veya savunmak için 

 başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için  
 
 

Kişisel bilgilerinizi aktarma hakkı 
Kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde size sunmamızı veya 
doğrudan başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını isteyebilirsiniz, ancak her durumda yalnızca aşağıdakileri 
yapabilirsiniz: 

 işlem sizin onayınıza veya sizinle bir sözleşmenin gerçekleştirilmesine dayanmaktadır 

 işlem otomatik araçlarla gerçekleştirilir 
 
 
Kişisel bilgilerinizin işlenmesine karşı çıkma hakkı 
Temel hak ve özgürlüklerinizin meşru menfaatlerimize üstün geldiğine inanıyorsanız, yasal menfaatlerimizin yasal 
dayanağı olan kişisel bilgilerinizin herhangi bir şekilde işlemesine itiraz edebilirsiniz. Bir itirazda bulunursanız, haklarınızı 
ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan meşru çıkarlara sahip olduğumuzu kanıtlama fırsatımız vardır. 
 
 
Kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için nasıl kullandığımıza itiraz etme hakkı 
Pazarlama amaçlı sizinle iletişim kurduğumuz şekli değiştirmemizi talep edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi doğrudan 
pazarlama veya başka amaçlar için bağımsız üçüncü taraflara aktarmamayı talep edebilirsiniz. 
 
 
Yetki alanınızın dışındaki transferler için kullanılan kişisel bilgi koruma önlemlerinin bir kopyasını alma hakkı 
Kişisel bilgilerinizin Avrupa Birliği dışına aktarıldığı güvenlik önlemlerinin bir kopyasını veya referansını almayı 
isteyebilirsiniz. Ticari şartları korumak için veri aktarma sözleşmelerini rehabilite edebiliriz. 
 
 
Yerel denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı 
Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimize dair endişeleriniz varsa, yerel denetleyici kurumunuza şikayette bulunma hakkına 
sahipsiniz. Herhangi bir zamanda denetim otoritesine başvurma hakkına sahip olmanıza rağmen, lütfen öncelikle bizimle 
olan tüm sorunları çözmeye çalışınız. 
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İLETİŞİM 
Bu gizlilik bildiriminden kaynaklanan tüm konular için birincil iletişim noktası, Grup Veri Koruma Görevlimizdir. Grup Veri 
Koruma Görevlisi ile aşağıdaki şekillerde iletişime geçilebilir: 

 gdpo@bodycote.com 

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 
2XF 

Bu bildirime ve veri koruma yasalarına uymamıza ilişkin herhangi bir sorunuz, kafanıza takılan bir husus veya şikayetiniz 
varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, öncelikle Grup Veri Koruma Sorumlumuzla veya bizimle iletişime geçmenizi 
öneririz. Şikayetleri ve anlaşmazlıkları araştırıp çözmeye çalışacağız ve haklarınızı mümkün olduğunca çabuk ve her 
halükarda, veri koruma yasaları tarafından sağlanan zaman dilimlerinde kullanma isteğinizi yerine getirmek için her türlü 
makul çabayı göstereceğiz. 
Yerel verilerinizde denetim otoritesini (yani, ikamet ettiğiniz yer, iş yeriniz veya iddia edilen ihlal yeri) herhangi bir 
zamanda bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Yerel denetim otoritesinden önce bizimle ilgili herhangi bir sorunu 
çözmeye çalışmanızı rica ediyoruz. 
 


