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Gizlilik Beyanı 
 

3740 Bilzen (Belçika), Riemsterweg 300 adresinde, 0441.625.063 sicil numarasıyla kayıtlı Vandersanden 

Steenfabrieken N.V. (+32 510 140, www.vandersandengroup.be) ve bağlı şirketleri (bundan sonra topluca 

“Vandersanden” olarak anılacaktır) kişisel verilerin özenle ele alınmasının öneminin bilincindedir.  

 

Bu nedenle, bu Politikada toplanan kişisel verilerin hangi amaçlarla kullandığı ve ilgili verilerin yeterli düzeyde 

korunmasını nasıl garanti edeceğimizi açıklamaktayız.  

 

Bu bağlamda, Vandersanden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 95/46/EC sayılı direktifin yerini alan ve gerçek 

kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi bağlamında korunması ve bu verilerin serbest hareketi konulu, 27 Nisan 2016 

tarihli 2016/679 (AB) sayılı düzenlemesinin (bundan sonra "GDPR" olarak anılacaktır) hükümlerine uyacaktır.  

Ayrıca, Vandersanden, Vandersanden'ın mümkün olduğunca yukarıda bahsi geçen mevzuata yanıt olarak çıkarılan 

uygulama kararlarının hükümlerine de uymasını sağlayacaktır. 

 

1. Kişisel veriler 
 

Kişisel veriler, tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir kişiye ait tüm bilgileri kapsamaktadır. Bir kişi, özellikle bir kimlik 

numarasıyla ya da fiziksel, fizyolojik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği açısından ayırt edibi bir veya birden 

fazla spesifik bileşenin yardımıyla doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilecek durumda olduğunda “tanımlanabilir” 

nitelikte olacaktır. 

 

Örneğin, Vandersanden, denetleyici olarak adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, IP adresinizi vb. 

toplayabilir. 

 

2. Veri yönetimi 
 

Vandersanden, sakladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri iyi şekilde güvene almaktadır. Hem Vandersanden hem de 

çalışanları/temsilcileri, yürütülecek işleme sürecin korumak için gerekli teknik ve organizasyon odaklı tedbirleri 

almaktadır. 

Vandersanden, mümkün ve makul olduğunca verilerin güncellenmesini ve doğru olmayan, eksik ya da artık ilgili 

olmayan verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini sağlayacaktır. 

 

Ayrıca, Vandersanden mümkün ve makul olduğunca, Vandersanden'in çalışanlarının/temsilcilerinin verilere ve işleme 

seçeneklerine yalnızca sınırlı düzeyde erişebilmesini sağlayacaktır; bu da temelde hizmetlerimizi sunmaları ya da 

görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olduğundan bu bilgilere ihtiyaç duyan kişilerle sınırlanacaktır. 

Vandersanden bu şekilde kişisel veriler ve işlemeleri için uygun düzeyde güvenlik sunmayı hedeflemektedir. 

 

Sözleşmenin tamamlanması ve yürütülmesi için zorunlu olduğundan, veri sahibi, Vandersanden'e gerekli kişisel verileri 

sunma yükümlülüğüne sahip olacaktır. 

Veri sahibinin gerekli verileri sağlamaması halinde, Vandersanden, talep edilen hizmetleri sunamayacaktır. 

Vandersanden odaklı doğrudan pazarlama amaçları kapsamında profil oluşturma yöntemini kullanmaktadır. 

Dolayısıyla, Vandersanden özellikle ilgi duyabilecekleri kampanyalar ve ürünler ile ilgili olarak müşterilerini yalnızca e-

posta ile bilgilendirecektir. 

 

3. İşlemenin amacı 
 

Vandersanden kişisel verileri çeşitli amaçlarla işlemektedir. Her bir işleme durumunda, yalnızca ilgili amaca ulaşmak 

için gerekli olan veriler işlenir.  

 

Daha da özel olarak belirtmek gerekirse, Vandersanden bilgileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

- Sorulara yanıt vermek 

- Olaylarla ilgilenmek 

- Bilgi vermek 

- Siparişler için üretim, işleme ve gönderim işlemlerini gerçekleştirmek 
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- Faturalandırma ve kayıtlar 

- Başvuruları işleme almak ve göndermek 

- Pazarlama kampanyaları 

 

4. İşleme için yasal gerekçeler 
 

Vandersanden, kişisel verileri aşağıdaki yasal gerekçelere dayalı olarak işleme almaktadır: 

- veri sahibinden alınan izin; 

- sözleşme öncesi tedbirlerin alınması için sözleşmenin yürütülmesi amacıyla gerekliliği; 

- başta Vandersanden’in operasyonlarının sürekliliğini sağlamak olmak üzere Vandersanden’ın meşru çıkarlarını 

koruma gerekliliği; 

- Vandersanden'in tabi olduğu tüzüksel veya düzenleyici tüm hükümlere uyum. 

 

5. Verilerin ve iletimlerin paylaşımı 
 

Prensipte, kişisel veriler yalnızca ilgili gerçek kişinin izniyle ya da bir işlemin tamamlanması ya da bir ürün veya 

hizmetin tedarik edilmesi için gerekli olduğunda paylaşılır. 

Ayrıca, veriler, gerekli olduğunda, yasaların gerektirmesi halinde, Vandersanden'ın veri sahibi ile anlaşmazlığa düşmesi 

halinde, müşterileri korumak amacıyla, ürünlerin güvenliğini garanti etmek ve Vandersanden'in (mülkiyet) haklarını 

korumak amacıyla Vandersanden'in tedarikçileriyle paylaşılabilir. 

 

Vandersanden ilgili verileri üçüncü bir ülke ya da bir uluslararası kuruluşa açıklamayacaktır. 

 

6. Veri saklama dönemi 
 

Vandersanden veri sahibinin Vandersanden'in hizmetlerini kullandığı tüm süre boyunca toplanan kişisel verileri işleme 

alacaktır.  

Veri sahibinin Vandersanden'in hizmetlerini artık kullanmayacak olması halinde, belirli saklama dönemlerinin daha 

uzun süreleri gerektirdiği durumlar haricinde veri sahibinin kişisel verileri veri sahibi ile iş birliğinin sona ermesinin 

ardından on yıl boyunca saklanacaktır.  

Bu süre, Vandersanden'e yasal yükümlülüklerini gözetme, yönetmeliklerin gözetilmesi talimatında bulunma, 

anlaşmazlıkları çözümleme, güvenlik düzeylerini muhafaza etme, yolsuzluk veya suistimali önleme vb. işlemler için 

fırsat tanıyacaktır. 

 

7. Veri sahibinin hakları 
 

Vandersanden, gerçek kişilerin aşağıdaki haklarını kullanmaları için gerekli kolaylaştırmaları sunacaktır: 

- kişisel verilerini inceleme hakkı; 

- yanlış kişisel verilerini düzeltme hakkı; 

- kişisel verilerini silme hakkı; 

- kişisel verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkı; 

- kişisel verilerini taşıma hakkı; 

- otomatik bireysel karar verme sürecine karşı çıkma hakkı. 

 

Ayrıca, veri sahibi, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni geri çekme hakkına sahip olacaktır. Ancak, 

bu tür bir geri çekme, çekilme öncesinde izne dayalı olarak yapılan işlemelerin meşruluğunu etkilemeyecektir. 

 

Bu amaçla, veri sahibi, talebini security@vandersanden.com adresine e-posta göndererek Vandersanden'e iletebilir 

 

ya da aşağıdaki adrese yazabilir: 

 

Vandersanden 

Riemsterweg 300 

B-3740 Bilzen (Spouwen) Belçika 

 

Vandersanden, müşterinin talebine zaman geçirmeden, her durumda en geç bir ay içinde yanıt verecektir. 
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8. Nihai hükümler 
 

Veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesinin GDPR hükümlerinin ihlalini oluşturduğu fikrine sahip olması halinde, bu 

kişi yetkili denetim kurumuna şikayette bulunabilir. 

 

Vandersanden, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını açıkça saklı 

tutmaktadır. 

 

 


