
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE 
İLİŞKİN AYDINLATMA
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bosch” veya “Şirketimiz”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilginize sunuyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bosch olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyeceğiz:

Kimlik: Ad, soyad

İletişim: Telefon numarası, adres

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, ürün ile ilgili bilgiler

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan hukuki sebepler kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı 

şekilde işlenecektir:

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin 

https://www.bosch-professional.com/tr/tr/adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik 

Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Bosch’a başvurarak;

Veri Sorumlusu:
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydınevler, İnönü Cd. No:20, 34854 Maltepe/İstanbul
Tel: +90 216 432 00 00
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 16063
https://www.bosch.com.tr/

• Bosch yetkili servislerine teslim edilen ürünlerin servis kayıtlarının tutulması ve belgelendirilmesi

Bu amaçlarla kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması ve KVKK m. 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz fiziksel ortamda servis formları aracılığıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecektir.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.
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