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Lubratech Endüstriyel Yağlar ve Kimyasal Maddeler San.Tic.A.Ş olarak operasyon ve faaliyetlerimizi 

sürdürürken işletmekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin 

güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyet 

göstermekteyiz. Bu doğrultuda Lubratech olarak müşterilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliğini 

ve gizliliğini önemsiyoruz. 

Lubratech, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda yer alan düzenlemelere uygun 

olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Veri Sorumlusu 

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) 

bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü 

maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve 

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek 

veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Lubratech ‘veri sorumlusu’ 

olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde 

sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş İnönü Mahallesi Gebze 

Güzeller OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2-2 Gebze/Kocaeli adresinde mukim ve fasılasız bir 

şekilde varlığını sürdüren Lubratech’tir. 

 

İşlenen Kişisel Veriler 

Tarafınıza ait kişisel veriler, Lubratech tarafından doğrudan sizlerden veya kartvizit aracılığı ile elde 

edilebilmektedir. Bu doğrultuda toplanan ve işlenen verileriniz Ad-Soyad, T.C kimlik numarası, iletişim 

bilgisi, çalışılan şirkete ilişkin bilgiler, banka finans ve icra bilgileri gibi sözleşmenin kurulması ve ifası 

için gerekli olan bilgilerinizden oluşmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Lubratech tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanalı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinden belirtilen 

kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Lubratech tarafından işlenen kişisel veriler 

hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, iletişim kurmak, aylık 

veya yıllık mutabakat oluşturmak, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, satış gerçekleştirme amacıyla 

toplantı gerçekleştirilmesi, ürünlerin sevkiyatı, üretim ile ilgili bilgi verilmesi, gerek şirketimizin gerekse 

sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi gibi amcalar doğrultusunda işlenmektedir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin 

temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, 

tedarikçilerimize, taşeron firmalarımıza, denetim firmalarına, kanunen yetkili kamu kurumları gibi 

üçüncü kişilere KVKK’nın 8.ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde; sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teslimatın 

gerçekleştirilebilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi 
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gibi amaçlarla aktarılmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz, şirketimizin gerek yurtiçindeki gerekse 

yurtdışındaki şirketler grubu üyeleriyle de paylaşılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla 

Lubratech tarafından doğrudan sizlerden veya kartvizit aracılığı ile iş ilişkisi süresince 

toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

ve amaçları kapsamında ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu 

metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Lubratech bünyesinde işlenen 

kişisel veriler müşterinin sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.  

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11.Maddesinde Sayılan Hakları  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi lubratech@lubratech.com.tr mail 

adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. Lubratech, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 

otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir materyali gerektirmesi halinde, tarafımızca 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verileri işlenen gerçek 

kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 

• Kişisel verilerin 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 verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 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, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
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