
YS08 F35 Rev00 28.07.2022  Sayfa 1 / 2 

BİAS MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ  

-ARAÇ TAHSİSİ- 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bias Mühendislik Ltd. Şti. (“BİAS”) tarafından, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. İŞLENEN VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:  

 
Kişisel verileriniz BİAS tarafından elektronik ortamda toplanmakta olup toplanan kişisel verileriniz 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; 5/1 açık rızanıza, 5/2-f  - ilgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar  vermemek  kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.  

Tahsis edilen aracın GPS, araç ve kullanım durumu bilgisi, araç dış kamera kaydı BİAS’ın denetim ve 

yönetim yetkisi kapsamında, aracın kullanım durumunun tespiti, güvenliği ve takibinin sağlanması, BİAS 

işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, iş 

sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, sistemin en uygun/elverişli çalışmasının sağlanması, görevlendirme 

süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin 

pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla işlenebilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 
 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıdaki amaçlar dahilinde işlenecek ve iş ve 

çözüm ortaklığı yaptığı üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 
 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
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• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme 

 
Haklarına sahiptir.  
 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca www.bias.com.tr internet adresinde bulunan başvuru formunu 

doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz veya göndermeniz gerekmektedir. 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
BİAS Mühendislik Ltd. Şti.  
Mersis No: 0330045095700017  
İletişim Linki: https:www.bias.com.tr/iletişim  
Adres: Bias Mühendislik / Haluk Türksoy Arka Sok. 12/3 Altunizade, 34662, İstanbul, Türkiye E-posta: 
info@bias.com.tr  
Kep adresi: bias@hs03.kep.tr  
Telefon: +90 (216) 4745701 Fax: +90 (216) 4745705 
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