
UÇAR OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI  

 

Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait www.ucarotomotivgrup.com sitesine hoş 

geldiniz.  

Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek 

amacıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca , veri sorumlusu sıfatıyla 

ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işleyeceğiz: 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme. 

Kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğü gereği ve 30356 sayılı “Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 

gereğince; 

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel 

bilgilerinizi, hukuki ve ticari güvenliğinizi sağlamak, insan kaynakları süreçlerinin 

yürütülmesi ve size her alanda daha etkili hizmet verebilmek amacıyla, kanunun 5. ve 6. 

maddesi gereği açık rızanız dahilinde işler. Açık rızanızın aranmadığı durumlar; 

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”  hallerinde, kişisel bilgilerinizi açık 

rızanız olmadan işleme hakkı saklıdır. 
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2-Kişisel Verilerin Aktarılması: Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel 

bilgilerinizi, 6698 sayılı kanunun 8. ve yeterli koruma bulunması durumunda 9. Maddesinde 

belirtilen, kişisel verilerin aktarımıyla ilgili kanuni hak ve sınırlamalar çerçevesinde iş 

ortaklarımızla, tedarikçilerle, kanunen yetkili kurumlarla ve özel kişilerle, Hyundai Assan, 

Hyundai Motor Company ve ticari ve kanuni gereklilik hallerinin varlığında ilgili üçüncü 

kişilerle paylaşma hakkına sahiptir. 

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, 6698 sayılı 

kanunun 4, 5 ve 6. maddelerinin tanıdığı hak, amaç ve sınırlamalar çerçevesinde elektronik 

ortamda, telefonla, sözlü ve yazılı olarak toplanır. Toplanan bu veriler 1. Maddede gösterilmiş 

olan amaçlar doğrultusunda kullanılır. 

4-Veri Sahibinin Hakları: 6698 sayılı kanunun 11. maddesinin veri sahibine tanıdığı kanuni 

haklar gereğince Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak, 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  

isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  

kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili 

taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer 

yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Veri sorumlusu olarak başvurunuzda yer alan talepleri, 

talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan, kurulca belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir 

ve cevabını tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildiririz. Başvuruda yer alan 

talebin kabul edilmesi hâlinde tarafımızca gereği yerine getirilir. Başvurunun hatamızdan 

kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir. 

 



Cookie (Çerez) Kullanımı: 

Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1. maddedeki meşru menfaatlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla çerezler kullanır. Çerezler, daha hızlı ve etkili bir site deneyimi 

yaşamanız için, mobil, masaüstü veya dizüstü cihazlarınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Bu 

dosyalar, bir web sitesine girdiğinizde yaptığınız tercihleri data olarak kaydederler, böylece 

sonraki ziyaretlerinizde web sitesini seçmiş olduğunuz dilde, ayarlarda ve tercihlerde 

kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini istemiyorsanız, 

cihaz ve/veya tarayıcınızda ilgili ayarları yaparak çerezleri kabul etmeyebilir veya hard 

diskinizden silebilirsiniz.  

 

Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait www.ucarotomotivgrup.com web 

sitesinde yayınlanan her türlü fiyat, açıklama, bilgi, sadece tanıtım amaçlıdır. Bu bilgiler, satış 

teklifi niteliğinde değildir. Kullanıcılar, sitede gösterilen bilgilerden dolayı zarara uğradıkları 

iddiasında bulunamazlar,  www.ucarotomotivgrup.com web sitesine girdiklerinde “Uçar 

Otomotiv Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası”nı okuduklarını , anladıklarını 

taahhüt ederler. Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, “Gizlilik ve Kişisel Verilerin 

İşlenmesi Politikası” hakkında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

 

 

http://www.ucarotomotivgrup.com/
http://www.ucarotomotivgrup.com/

