
 

 

Çalışanlara Yönelik 

Aydınlatma Metni 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. (“Goodyear”) olarak kişisel verilerinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu metni, Goodyear 

bünyesinde istihdam edilmeniz sebebiyle kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Metni 

okumaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Kişisel verilerinizi; işe alım süreçleri, iş ilişkisinin devamı ve iş ilişkisinin sona ermesi kapsamında yapılan tüm işlemlerde, yazılı veya elektronik 

yollarla elde etmekteyiz. 

İşlediğimiz kişisel verileriniz, özlük dosyalarının oluşturulması için gerekli olan bilgileri ve Goodyear ile olan iş ilişkiniz çerçevesinde elde 

ettiğimiz kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Bu verilere, aşağıdaki bilgileriniz dahildir: 

− Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası gibi kimlik bilgileriniz, 

− Telefon numarası, adres bilgisi ve kişisel e-mail gibi iletişim bilgileriniz, 

− Bordrolar, hak edişler, varsa icra takip dosyalarına dair borç bilgileri, özel sağlık sigortası tutarı gibi finansal bilgileriniz, 

− Varsa üyesi bulunduğunuz sendikalar, adli sicil kaydı, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek vakıf üyelikleri ve yasal olarak işlenmesi 

gereken sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz, 

− Öğrenim durumu, diploma bilgisi ve yabancı dil bilgileri gibi eğitim bilgileriniz, 

− Evlilik cüzdanı, varsa çocuklarınızın kimlik bilgileri gibi aile ve yakınlarınıza ilişkin bilgiler, 

− İşe giriş tarihiniz, departmanınız, işe giriş-çıkış saatleriniz, sosyal güvenlik numaranız gibi çalışmalarınızla ilişkili 

− bilgiler ve 

− güvenlik kamerası ve internet erişim kayıtları. 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi; 

− maaş ve yan haklarınızın yerine getirilmesi (özlük haklarınız, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, prim vb.) 

− performansınızın değerlendirilmesi, 

− gerektiğinde sizlerle iletişim kurulması, 

− işyerinin dijital ve fiziksel güvenliğinin sağlanması, 

− iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, 

gibi iş ilişkisinin gerektirdiği amaçlar çerçevesinde, iş akdinin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine 

dayanarak işlemekteyiz. 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; 

− hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve hizmet aldığı servis sağlayıcılarla 

(bordro hizmeti alınan tedarikçi gibi), 

− Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak ise 

yurt dışında bulunan Goodyear ana şirketi ve iştirakler ile Goodyear iş ortaklarıyla, paylaşılabilmektedir. 

Goodyear olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetlerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak 

gerçekleştirdiğimizi belirtmek isteriz. Hangi kişisel verilerinizin işlendiğini öğrenme veya bunların silinmesi talepleriniz gibi Kanun’un 11. 

maddesinde belirlenen bütün haklarınıza ilişkin başvurularınızı kvkk@goodyear.com adresine iletebilirsiniz. Başvurularınızı en geç 30 (otuz) 

gün içerisinde yanıtlayacağız. 

Saygılarımızla, 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. 

Goodyear tarafından hazırlanmış olan bu Aydınlatma Metni’ni okuduğumu beyan ederim. 

İsim: 

Tarih: 

İmza: 


