KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir
kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.
Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Dow Türkiye”) tedarikçi çalışanlarının, tedarikçi
yetkililerinin ve gerçek kişi tedarikçilerinin kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu
nedenle, KVKK uyarınca sizi bilgilendirmek istemekteyiz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Dow Türkiye kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla sizden veya şirketinizden elde etmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Dow Türkiye’nin kişisel verilerinizi işleme amaçları şunlardır:
1.

Dow Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, potansiyel tedarikçilerden teklif istemek başta olmak
üzere etkili bir tedarik yönetimini sağlamak,

2.

Tedarikçilerle iletişim kurmak,

3.

Mal ve hizmet alım süreçlerini yürütmek,

4.

Tedarikçilerle kurulacak sözleşmelerin koşullarını müzakere etmek,

5.

Tedarikçilerle kurulan sözleşmeleri ifa etmek,

6.

Tedarik sonrasında karşılaşılan sorunları tedarikçilere iletmek ve çözmek,

7.

Tedarikçilere ilişkin yıllık performans değerlendirmesini gerçekleştirmek,

8.

Lojistik faaliyetlerini yürütmek.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Dow Türkiye’nin, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:
1.

Bir sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli olması,

2.

Dow Türkiye’nin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin
zorunlu olması,

3.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dow Türkiye’nin meşru menfaatleri için
işlemenin zorunlu olması,

4.

Açık rızanızın bulunması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan Dow Grubu şirketlerine aşağıdaki amaçlarla
aktarılmaktadır:
1.

Dow Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, potansiyel tedarikçilerden teklif istemek başta olmak
üzere etkili bir tedarik yönetimini sağlamak,

2.

Mal ve hizmet alım süreçlerini yürütmek,

3.

Tedarikçilerle kurulacak sözleşmelerin koşullarını müzakere etmek.

Kişisel verileriniz Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Hindistan’da bulunan sunucularda
saklanmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
Tarafınıza ait kişisel verilerin:
(i)

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

(iv)

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii)

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

(viii)

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm
talep ve sorularınızı aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
ftpdpl1@dow.com
Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.
Saygılarımızla,

Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

