
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE BİLGİ METNİ 

Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri dolayısıyla; sözleşmenin ifası kapsamında taleplerinizi 
karşılamak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  pazarlama ve pazar 
araştırması yapmak amaçlarıyla ve şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari 
faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan 
yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil 
uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ve/veya elektronik olarak Ankara Araç Muayene 
İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.  (”Ankara Araç Muayene“) tarafından toplanmakta ve 
işlenmektedir. 

Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş. 'ye iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, 
şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini 
arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, 
TÜVTÜRK ve TÜVTURK Yetkili Araç Muayene İstasyonları, çözüm ortakları ve ifa yardımcısı 
konumundaki şirketler ile paylaşılarak, tüm bu şirketler ve bunlar başta olmak üzere, altyapı ve 
hizmet sağlayıcıları  ("gönderi şirketi", "çağrı merkezi", "danışmanlar", "pazar araştırma şirketleri", 
"veri saklama merkezleri") tarafından saklanabilir.

Ankara Araç Muayene, kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, bilgilerinizin hukuka 
aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun idari ve 
teknik güvenlik düzeyini sağlayacaktır. Ankara Araç Muayene, mevzuat gereği kamu kurum ve 
kuruluşları ile veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere; kişisel 
bilgilerinizi amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep 
olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.  

Kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşarak, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde 
muhafaza edilmesinin, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) anlamında 
kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar  gerek ilgili mevzuat açısından önemli olduğunu 
bildiğinizi ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen sizlere ait olacağını, kabul 
ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında, ilgili kişi olarak kişisel verinizin işlenmesinden, kaydedilmesinden, 
aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve kural olarak onayınızın 
alınmasına ilişkin hakka sahip olduğunuzu, verinizin işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, 
paylaşılmasına ve saklanmasına ilişkin amaçlar ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca 
verilerinizi işlememiz için zorunlu kılınan zamanaşımı süreleri dolduğunda verinin kaderini tayin 
etme hakkına sahip olduğunuzu kabul etmekteyiz. Bu kapsamda, işlenmesi gerektiren amaç ortadan 
kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılınan zaman aşımı süreleri 
dolduğunda, talebiniz üzerine ve/veya re’sen kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek 
veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 

Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi,  işbu “Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Bilgi Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize 



iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır.

Ayrıca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği; işleniyorsa bunların hangi kişisel bilgilerinize ilişkin 
olduğu; kişisel verilerinizin işlenme amacı, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, 
kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında ikamet eden üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı,  
eğer verileriniz üçüncü kişilere aktarılmış ise bu kişilerin veya kişi kategorilerinin kimler olduğu 
kişisel bilgileriniz, eksik veya yanlış toplanmış ise, bunların düzeltilmesi; kişisel bilgilerinizin 
değişmesi halinde ise bilgilerinizin güncellenmesi hususunda KVKK’nun 11 nci maddesi kapsamında 
bilgi edinme ve talep hakkına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin analiz edilmesi sonucunda, aleyhinize bir durum ortaya çıkmış ise bize her 
zaman itirazlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış iseniz,  bu zararın 
giderilmesini her zaman talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde,  adresi ve iletişim 
bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan Ankara Araç Muayene’ye başvurunuz. Başvurularınızı 
daha kolay yapabilmeniz için web sitemize bir “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” (“Form”) 
sekmesi eklenmiştir.  Başvurularınızın Form’da belirtilen usulle yapılması ayrıca yanlış kişilere bilgi 
verilmemesini temin amaçlı olarak da kimlik fotokopinizin  başvurulara eklenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup,  eşiniz, yakınınız yahut 
arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyeceğini bilgilerinize sunmaktayız. 

Taleplerinizi mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıtlamak konusunda elimizden gelen her türlü 
çabayı göstereceğimiz ve her durumda gizliliğinizi korumak amacıyla özenli davranacağımız 
konusunda sizleri temin ederiz. Ancak talebinizi yanıtlamış olduğumuz halde aynı talebi bize tekrar 
iletirseniz veya isteğiniz, elimizden gelen tüm teknik/idari ve/veya teknik/idari olmayan çabayı 
göstermemize rağmen yerine getirilemiyorsa veya talebiniz nedeniyle başkalarının gizliliği hukuken 
tehlikeye düşüyorsa isteğinizi yerine getiremeyeceğimizi peşinen beyan eder,  anlayışınız için 
teşekkür ederiz.


