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Eğitim programımız için geçerli gizlilik politikası 

WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (bundan böyle aynı zamanda “biz“ veya “WIRTGEN“) kişisel verileri korumak için AB’nin 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (bundan böyle “GDPR”) direktiflerini ve diğer yasal gereklilikleri uygulamaktadır. Güncel güvenlik standartlarına 
uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. 

Gizlilik politikası hakkındaki bu bilgiler, eğitim programımız kapsamında verilerini işlediğimiz, eğitimlere katılanlar ve diğer irtibat kişileri ile 
ilgilidir. Rezervasyon yetkilisi olarak, sizin aracılığınız ile kaydolan ve şirketinizde eğitime katılanları ve yetkili kişileri gizlilik politikası hakkında 
bilgilendirin. WIRTGEN GROUP’a açıklanan veriler (örn. eğitime katılanların iletişim bilgileri) ve yetkili kişi olarak ilgili WIRTGEN GROUP şirketi 
tarafından işlenen veriler, uygun bir yasal dayanak, örn. şirket sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, meşru menfaatler veya onay beyanları ile güvence 
altına alınır.  Tarafımızdan gerçekleştirilen başka iletişim veya veri işleme durumlarında, size gerektiğinde gizlilik politikası ile ilgili bilmeniz gereken 
daha fazla bilgi sağlayabiliriz. 

Aşağıdaki gizlilik politikasıyla sizi kişisel verilerinizin WIRTGEN tarafından eğitim programı kapsamında işlenmesi ve veri sahibi olarak haklarınız 
hakkında bilgilendiriyoruz: 

Yetkili ve Veri koruma görevlisi 
Yetkili kişi 

WIRTGEN GROUP 
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Almanya 
Telefon: +49 (0) 26 45 - 131 - 0 
Faks: +49 (0) 26 45 - 131 - 392 
E-posta: info@wirtgen-group.com 
İnternet: www.wirtgen-group.com 

Ayrıca dilediğiniz zaman WIRTGEN GROUP’un veri koruma görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki adrese e-posta atabilirsiniz: 
datenschutz@wirtgen-group.com. 

Veri işleme ile ilgili bilgilendirme 
Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, gizlilik ile ilgili yasal hükümlere uymak bizim için olmazsa olmazdır. Aşağıda kısaca 
kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi anlatmak istiyoruz: 

Hızlı genel bakış: 
İşleme / amaç Kategoriler Yasal dayanak Alıcı 

Wirtgen Group eğitimleri: 
1. Wirtgen Group’un dünya çapındaki

eğitim programlarının organizasyonu,
yönetimi ve çözümü 

2. Katılanların eğitimi ve nitelikleri 
3. Eğitim seviyesinin sürdürülmesi 

(yetenekler, iş profilleri) ve raporlama ve 
sertifikalandırma 

İsim, e-posta adresi, 
resim (opsiyonel), 
hitap, telefon 
numarası, ülke, dil, 
günlük verileri (IP 
adresi, zaman 
damgası, tarih) 

1. GDPR madde 6 paragraf 1 bent 
a) Onay (resim, harici 
katılımcıların kaydı) 

2. GDPR madde 6 paragraf 1 bent 
b) Sözleşme (bayi, müşteri)

3. GDPR madde 6 paragraf 1 s. 
1bent c) 
Yasal direktiflerin yerine 
getirilmesi 

4. GDPR madde 6 paragraf 1 bent 
f)Meşru menfaatler: Bk. 
Amaçlar 

5. BDSG (Federal Veri Koruma 
Yasası) madde 26 
Çalışanların eğitimi 

WIRTGEN GROUP bağlı 
şirketleri, IMC AG 
(öğrenme paketi), VITERO 
(web konferansı ve canlı e-
öğrenme), Microsoft 
(işbirliği aracı: ekipler) 

Saklama süresi 

Verilerinizi 5 yıl süreyle saklıyoruz. 

Hangi kişisel verileri işliyoruz? 

Bu dokümanda geçen “kişisel veriler” kavramı, GDPR madde 4 no. 1’de tanımlanan kişisel verilerdir. Gerçek bir kişiyle ilgili olan ve bu kişinin doğrudan 
veya dolaylı olarak tanımlanabileceği tüm bilgiler kişisel bilgilerdir.  
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Eğitim programımız kapsamında genel olarak, yetkili kişilerin ve eğitime katılanların hitap, isim, telefon numarası, resim (opsiyonel), IP adresi (web 
tabanlı öğrenme platformu) ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinin yanı sıra, eğitime katılım kapsamında husûle gelen içerik ve yeterlilik verileri 
(örn. eğitimlerin sonuçları, raporlar, referanslar/sertifikalar) ve eşlik eden diğer verileri (örn. eğitim tarihi, otel rezervasyonu isteği) gibi veriler 
işliyoruz. 
 
Bunun için, eğitimleri gerçekleştirmek ve ilgili sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olan kişisel 
verilerinizi sağlamalısınız. Bunların özel olarak sizin için hangi veriler olduğunu size uygun şekilde bildiriyoruz (örn. formlardaki opsiyonel alanları 
işaretleyerek). 
 
Genel olarak kişisel verileriniz, sizden veya iş ortağımız olarak iş vereninizden aldığımız veriler, özellikle de eğitime kaydolduğunuzda açıkladığınız 
verilerdir. 
 

Çerez kullanımı 
 
Eğitim platformumuzda “Çerezler” kullanıyoruz. Bunlar, İnternet tarayıcınızın içinde veya tarafından bilgisayar sisteminizde saklanan metin 
dosyalarıdır. Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz zaman, sisteminize bir çerez kaydedilebilir. Bu çerez, tarayıcınızı bir sonraki web sayfa ziyaretinizde 
tanımlamak için kullanılabilen bireysel bir karakter dizisi içerir. 
 
Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle kalacağı, çerez tipine bağlıdır. Web sayfalarımızda iki ayrı tür çerez kullanıyoruz. Oturum çerezleri, sadece web 
sayfasının kullanım süresi boyunca (daha doğrusu, web sayfasını ziyaret ettikten sonra tarayıcı kapatılıncaya kadar) bulunan geçici çerezlerdir. 
Oturum çerezleri, web sayfamızın, bilgileri yeniden girmeden önceki sayfada seçtiklerinizi hatırlamasına yardımcı olur. 
Kalıcı çerezler web sayfamızı ziyaret ettikten sonra cihazınızda kalır. Kalıcı çerezler, sizi aynı ziyaretçi olarak tanımlamamıza yardımcı olur, ancak sizi 
başka bir kişiye karşı tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler içermez. 
 
Şayet aşağıda başka silme süreleri belirtilmediyse, çerezlerin türü ve amacından bağımsız olarak, saklama süresi için özetle aşağıdakiler geçerlidir: 
 
Çerezlerin kullanımını tamamen siz kontrol edebilirsiniz. Çerezler bilgisayarınızda saklanır ve veriler buradan sayfamıza iletilir. Tarayıcıların çoğu 
varsayılan olarak çerezleri kabul etmeye ayarlanmıştır. Tarayıcı ayarlarının değiştirerek, çerez iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. 
Zaten kaydedilmiş çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Tarayıcınızı uygun şekilde ayarlayarak bunu otomatik olarak da yapabilirsiniz. 
 
Eğitim platformumuzda çerezler genellikle devre dışı bırakıldığında, web sayfasının tüm işlevleri tam anlamıyla kullanılamaz. 
 
Çerezler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf 
 
 

Kişisel verileri hangi amaçla ve hangi yasal dayanağa göre işliyoruz?  
 
Şirket olarak, kişisel verileri eğitim programımız kapsamında aşağıdaki yasal dayanaklardan birine dayanarak 
işliyoruz: 
 
a) Veri sahiplerinin onayı (GDPR madde 6 paragraf 1 s. 1 bent a), madde 7) 
WIRTGEN, bazı etkinliklerde, kişisel verilerin işlenmesini eğitim programı kapsamında veri sahiplerinin onayına dayandırır. Şayet WIRTGEN kişisel 
verilerinizi onayınıza bağlı olarak işliyorsa, somut amaçlar ilgili onay beyanından anlaşılacaktır. 
 
B) Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (GDPR madde 6 paragraf 1 s. 1 bent b) 
Kişisel veriler bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya bir gerçek kişi ile bir sözleşme ilişkisi kurulduğunda işlenir. Veri işlemenin kapsamı ve 
detayları, bireysel durumlarda doğrudan sizinle imzaladığımız ilgili sözleşmeden ve varsa, ilgili hüküm ve koşullardan ileri gelir. 
 
C) Yasal direktiflerin yerine getirilmesi (GDPR madde 6 paragraf 1 s. 1 bent c)) 
WIRTGEN, kişisel verileri işleme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabileceği yasal direktiflere tabidir. WIRTGEN, bu direktiflere göre özellikle vergi 
kanunu (AO) ve Alman Ticaret Kanunu (HGB) uyarınca verileri uygun şekilde saklamakla yükümlüdür ve belgeleri uygun BT sistemlerinde ve 
gerektiğinde kağıt üzerinde de arşivler. 
 
d) Meşru menfaatlerin korunması (GDPR madde 6 paragraf 1 bent f)) 
WIRTGEN GROUP, kişisel verileri şirketin genel iş akışı kapsamında ve müşterilerimize hizmet sunmak amacıyla ve veri sahiplerinin meşru menfaatleri 
ağır basmadığı sürece, meşru menfaatlerini korunmak için işler. WIRTGEN GROUP’un somut meşru menfaati, burada öncelikle müşterilerimize karşı 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir. WIRTGEN GROUP, müşteriler tarafından sağlanan kişisel verileri sadece, hizmetin 
sağlanması için gerçekten gerekli ise, işler. 
 

Kişisel veriler kimlere açıklanır? 
Kişisel veriler, yasal yükümlülükler dikkate alarak, aşağıdaki alıcılara açıklanabilir: 

• WIRTGEN GROUP içindeki bazı grup şirketleri, örn.gruba bağlı şirketler için veri işleme görevi merkezi olarak gerçekleştiriyorlarsa. Veriler 
ayrıca, meşru menfaatlerimiz ve başkaca bağlı şirketlerimiz çerçevesinde grup yönetimi, iç iletişim veya diğer idari amaçlar için de 
işlenebilir; 

• Gerekirse, Almanya’daki ve yurt dışındaki resmi kurumlar, mahkemeler veya diğer kamu kurumları; 
• Sadece amaca yönelik BT hizmet sağlayıcıları ve diğer sözleşmeli işlemciler, örn. barındırma, bulut hizmetleri, dosya imha, arşivleme. 
• Verilerin, eğitimi veya eşlik eden hizmetleri (örn. oteller) gerçekleştirmek için aktarıldığı diğer hizmet sağlayıcılar ve yardımcı kişiler. 
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Hizmet sağlayıcılarını WIRTGEN’in veri işleme süreçlerine dahil ederken WIRTGEN’in yüksek veri koruma standartları sözleşmeyle hizmet 
sağlayıcılarına aktarılır. Sipariş işleme ilişkilerinde, GDPR madde 28 ile sabit yasal gereklilikler uyarınca gizlilik sözleşmeleri imzalanır. 
 
Verilerinizi kısmen üçüncü kişilere de, yani sipariş işleme dışında birlikte çalıştığımız ortaklara da aktarıyoruz. Bu ortaklar, hizmetlerini (ör. PayPal 
gibi ödeme hizmetleri) kendi sorumlulukları çerçevesinde yerine getirir; ancak verilerinizin bu ortaklar tarafından işlenmesinde sadece onların veri 
gizlilik politikaları geçerlidir. 
 

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklarınız 
Sizi, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Haklarınız ile ilgili sorularınız varsa veya bize karşı 
haklarınızdan yararlanmak istiyorsanız, lütfen veri koruma görevlimizle datenschutz@wirtgen-group.com adresi üzerinden veya “veri koruma 
görevlisi” ekinin altındaki adres üzerinden iletişime geçin. 
 

Onay iptali (GDPR madde 7 paragraf 3) 

Şayet kişisel verilerinizin işlenmesine acıkça onay verdiyseniz, dilediğiniz zaman bu onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızın iptali, iptal edilene kadar 
onayınıza bağlı olarak yapılmış olan veri işlemenin yasallığını etkilemez. Onay vermeden önce iptal hakkınız hakkında bilgilendirilirsiniz. 
 

Bilgi edinme hakkı (GDPR madde 15) 

Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimize dair sizden onay almamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer öyleyse, bu kişisel veriler hakkında bilgi 
edinme hakkına sahipsiniz. Şayet kişisel veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılacaksa, ayrıca, alıcıların GDPR’nin hükümlerine 
uymasını sağlayan uygun taahhütler hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. 
 

Düzeltme hakkı (GDPR madde 16 ) 

Sizinle ilgili olan yanlış verilerin derhal düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Veri işleme amaçlarını göz önünde bulundurarak, ayrıca, eksik kişisel 
verilerinizin tamamlanmasını – ek bir beyan yoluyla da olsa – talep etme hakkınız da vardır. 
 

Silme veya “unutulma hakkı” (GDPR madde 17 ) 

Aşağıda sıralanan nedenlerden biri mevcutsa, verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır: 
 
> veriler toplandıkları veya başka şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değil ise, 
> onayınızı iptal ettiyseniz ve işleme için başka bir yasal dayanak mevcut değilse, 
> özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle GDPR madde 21 paragraf 1 uyarınca işlemeye onay vermiyorsanız ve işleme için zorunlu yasal 
nedenler yoksa, 
> GDPR madde 21 paragraf 2 uyarınca doğrudan reklam amacıyla işlemeye karşıysanız, 
> veriler yasaya aykırı olarak işlenmiş ise, 
> verilerin silinmesi, Avrupa veya Alman hukukuna göre yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse, 
> veriler, bir bilgi şirketinin hizmetleri kapsamında doğrudan bir çocuktan alınmışsa, GDPR, madde 8 paragraf 1. 
 
Verilerinizi yasal olarak saklamaya ve işlemeye zorunlu veya yetkili olmadığımız sürece, silme talebinizi yerine getiriyoruz. Verileriniz olmadan 
yasal bir iddiada bulunmamız, kullanmamız veya savunmamız mümkün değilse, verilerinizi saklamaya devam etme hakkımız vardır. 
 

İşlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR madde 18) 

GDPR madde 18 uyarınca aşağıdaki durumlarda verileri sadece kısıtlı olarak işleme hakkına sahibiz: 
 
> biz doğrulayana kadar verilerinizin doğru olmadığını iddia ediyorsanız, 
> işleme hukuka aykırı ise ve verilerin silinmesini istemiyorsanız bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını istiyorsanız, 
> işlemenin amacı için verilere artık ihtiyacımız yok, ancak yasal bir iddiada bulunmak, kullanmak veya savunmak için gerekiyorlarsa veya 
> özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı GDPR madde 21 paragraf 1 s. 2 uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ancak verilerinizin 
tarafımızdan işlenmesi için ileri sürdüğümüz haklı sebepler sizin menfaatlerinize ağır basıp basmadığı henüz belli değilse. 
 
İşleme kısıtlanırsa, bu verileri sadece saklayabiliriz. Bu durumda, verileriniz ancak onayınız ile veya yasal iddialarda bulunmak, kullanmak veya 
savunmak için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya Birliğin veya bir üye devletin önemli bir kamu menfaati için 
işlenebilir. Bu onayınızı da dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Kısıtlama kaldırılmadan önce sizi bilgilendireceğiz. 
 

Bildirim yükümlülüğü (GDPR madde 19) 

Düzeltilen veya silinen veya işlenmesi kısıtlanan verileriniz hakkında tüm veri alıcılarını bilgilendirmekle yükümlü olduğumuzu lütfen dikkate alın. 
Ancak böyle bir bilgilendirme imkansız ise veya haddinden fazla bir masrafa bağlı ise, bu yükümlülük geçerli değildir. 
Talep ettiğiniz takdire bu alıcıları size bildireceğiz. 
 

mailto:datenschutz@wirtgen-group.com
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Veri taşınabilirliği hakkı (GDPR madde 20) 

Bize sağlamış olduğunuz verilerinizi yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verileri 
bazı durumlarda üçüncü kişilere aktarabilirsiniz. Ancak bu hak, şirketimiz dahil başka kişilerin hak ve özgürlüklerine halel getiremez. Böyle bir 
durumda, verilerinizin açıklanmasını veya aktarılmasını reddetme hakkına sahibiz. 

İtiraz hakkı (GDPR madde 21) 

Eğer verilerinizi meşru bir menfaatimize dayanarak işlersek (GDPR madde 6 paragraf 1 bent f) ), özel durumunuzdan kaynaklanan bir nedeniniz 
varsa, buna itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu ayrıca, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Böyle bir durumda, veri işleme için 
zorunlu meşru nedenler ispatlayamıyorsak, verilerinizi artık işlemeyiz. Bu nedenler, menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır 
basmalıdır veya işleme yasal iddialarda bulunmaya, kullanmaya veya savunmaya hizmet etmelidir. 

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı (GDPR madde 77) 

Şayet verilerinizin işlenmesinin GDPR’ye aykırı olduğunu düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz üye devlette, iş yerinizde veya iddia edilen 
ihlalin işlendiği yerde bulunan bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Sahip olabileceğiniz diğer idari veya yasal önlemler 
bundan etkilenmez. 

Değişiklikler 
Zaman zaman bu gizlilik politikasının içeriğini uyarlamak gerekebilir. Bu nedenle bu gizlilik politikasını değiştirme hakkımız her zaman saklıdır. Gizlilik 
politikasının değiştirilmiş versiyonunu da burada yayınlayacağız ve ayrıca onu bizden de her zaman talep edebilirsiniz (veri koruma görevlisinin 
iletişim bilgilerini yukarıda bulabilirsiniz). 
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