
 
 

 

PERSONAL DATA PROCESSING POLICY 

Dear Customers, Suppliers, Employees, 

Employee Candidates, Business Partners, 

Potential Customers, Visitors; as Leica 

Teknoloji Çözümleri Dağıtım Ltd. Sti (“Leica” 

or “Company”), we attach great importance to 

the protection of your personal data. In this 

context, we would like to inform you about 

your personal data and their processing 

operations in the capacity of “data controller” in 

accordance with the Law No. 6698 on Personal 

Data Protection  ("LPDP").  

1. WHAT ARE YOUR PROCESSED 

PERSONAL DATA? 

 
• In terms of Our Customers and 

Prospects; 

Your Identity Information (Name and surname) 

Your contact information (phone number, e-

mail address) 

Product Sales Information (Sales information, 

Date and Time of Sale,  Method of Payment, 

Your Intended Use of the Product,) 

Your Professional Information (Your 

Education, Certificates, Expertise, Employing 

Organization) 

Your Visual and Audio Data (Photo, Video 

Record, Voice Recordings etc.)  

If you want it to be included in the invoice (TR 

identity number, tax number, personal 

company information) 

Information in the Signature Circular 

In line with your opinions about our company 

under the scope of the surveys made, 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI 

Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, 

Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş 

Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, 

Ziyaretçilerimiz Leica Teknoloji Çözümleri 

Dağıtım Ltd. Sti (“Leica” veya “Şirket”) olarak 

kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem 

veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 

uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel 

verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri 

bilgilendirmek isteriz.  

2. İŞLENEN KİŞİSEL 

VERİLERİNİZ NELERDİR? 

• Müşterilerimiz ve Potansiyel 

Müşterilerimiz açısından; 

Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad) 
İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta 

adresi) 

Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, 

Zamanı, Ödeme Şekli, Ürünü Kullanım 

Amacınız, ) 

Mesleki Bilgileriniz ( Eğitiminiz, 

Sertifikalarınız, Uzmanlığınız, Çalıştığınız 

Kurum) 

Görsel ve İşitsel Verileriniz (Fotoğraf, Video 

Kaydı, Sesli Kayıtları v.b)  

Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. 

kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi 

bilgileri) 

İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler 

Yapılan Anketler kapsamında Firmamız 

hakkında görüşleriniz kapsamında, 

• Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve 

Yetkilileri açısından; 

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN) 
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• In terms of Suppliers, Business 

Partners, Employees and Officials; 

Your identity information (name, surname, 

Turkish ID No.) 

Your contact information (phone number, e-

mail address) 

Product or Service Sales Information (Sales 

information, Date and Time of Sale, Payment 

Method, in case of payment by credit card, your 

information is transferred to the respective 

payment agency without being recorded.) 

If you want it to be included in the invoice (TR 

identity number, tax number, personal 

company information) 

Information in the Signature Circular 

Your Location Data 

 

• Our Employee Candidates 

Your identity information (name, surname, 

date of birth, Turkish ID Number, Place of Birth, 

Date) 

Contact information (address, e-mail address, 

phone number), 

Your gender information 

Your educational and professional information 

Information about your references 

General information about your health 

condition 

Information on your general background that 

you have submitted to us during the application 

Your driving license status 

• In terms of our employees 

Your Identity Information (name, surname, 

date of birth, Turkish ID number, Address) 

 

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta 

adresi) 

Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, 

Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı 

ile ödeme olması halinde bilgileriniz 

kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna 

aktarılmaktadır.) 

Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. 

kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi 

bilgileri) 

İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler 

Lokasyon Verileriniz 

 

• Çalışan Adaylarımız 

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, 

TCKN, Doğum Yeri, Tarihi) 

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, 

telefon numarası) 

Cinsiyet bilginiz 

Eğitim ve mesleki bilgileriniz 

Referanslara ilişkin bilgileriniz 

Sağlık durumunuza ilişkin genel bilgiler 

Başvuruda bize sunmuş olduğunuz genel 

özgeçmişinize dair bilgiler 

Ehliyet durumunuz 

• Çalışanlarımız açısından 

Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, 

TCKN, Adres) 

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, 

telefon numarası) 

Ehliyet durumunuz, 

Sağlık Raporunuz, 

Fotoğrafınız, 

Özgeçmişiniz, 

Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, 

Kanunen zorunlu olarak 
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Contact information (address, e-mail address, 

phone number), 

Your driving license status, 

Your Health Certificate, 

Your Photo 

Your Résumé 

Your Performance Status, Your Educational 

Background, your information to be processed 

as required by law, your data processed under 

the law and Leica Regulations as well as those 

processed within the scope of Right of 

Management during the Work, 

Your workplace entry and exit records, 

Processing your data in line with retrieving 

camera recordings within the scope of the right 

to manage your works at the workplace 

Through systems tracked by vehicle tracking 

systems, 

• In terms of our visitors; 

Identity Information (Name and surname, 

Signature) 

Your Visual Data 

Physical Space Security 

3. PURPOSES OF PROCESSING 

YOUR PERSONAL DATA 

Your personal data may be processed for the 

following purposes in accordance with the 

legislation on the protection of personal data; 

General Purposes: 

• We process; your identity and contact 

information if you contact us,  in order 

to resolve your problems and 

complaints and to communicate with 

you in this regard when necessary, 

• Your identity, contact, invoice, and 

shopping information for fulfilling  

 

işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki 

Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Leica 

Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen 

verileriniz, 

İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız, 

İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı 

kapsamında kamera kayıtlarının alınması 

kapsamında verilerinizin işlenmesi, 

Araç takip sistemleri vasıtası ile takip edilen 

sistemler vasıtası ile, 

• Ziyaretçilerimiz açısından; 

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza) 

Görsel Verileriniz 

Fiziksel Mekân Güvenliği 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 

İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki 

amaçlar ile işlenebilecektir; 

Genel Amaçlar : 

• Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde 

sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve 

gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle 

iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve 

iletişim bilgilerinizi, 

• Mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

yetkili ve görevli kamu kurum ve 

kuruluşları ile bilgi güvenliği başta 

olmak üzere diğer hukuki 

yükümlüklerimizi yerine getirmek 

amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, 

alışveriş bilgilerinizi, 

Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda 

mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti 

gibi resmi 
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• our obligations arising from the 

legislations, and to meet our other legal 

obligations, especially those on 

information security, before authorized 

and designated public institutions and 

organizations, 

• Your identity, contact, invoice, and 

service information in order to use all 

kinds of rights of litigation, reply and 

objection against official institutions and 

organizations, such as courts, 

enforcement offices, arbitration 

tribunals in case of disputes arising from 

the contract 

• In order to manage the national and 

international certification and liability 

processes to which our company is 

subject, 

In terms of Employee-Employer Relationship 

• For concluding and performing the labor 

contract with the employees, proving 

the business relationship, 

• For taking out travel insurance policies, 

making flight and hotel reservations, 

opening salary accounts at the banks, 

and for making compulsory PRI 

payments and social security premium 

payments, 

• In order to establish a business 

relationship, 

• Your data processed through vehicle 

tracking systems within the scope of 

Employee Monitoring Policy, 

• Through the systems specified in the 

Employee Monitoring Policy and where 

the movements of the employees are 

followed by computers,  

 

• kurum ve kuruluşlara karşı her türlü 

dava, cevap ve itiraz hakkının 

kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, 

fatura, hizmet bilgileriniz 

• Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve 

uluslararası sertifika, yükümlülük 

süreçlerinin yönetilmesi amacı ile, 

İşçi- İşveren İlişkisi Açısından 

• Çalışanlar ile iş sözleşmesinin 

kurulabilmesi ve gereğinin yerine 

getirilebilmesi, iş ilişkisinin 

ispatlanması, 

• Seyahat sigortalarının, uçak ve otel 

rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş 

banka hesaplarının açılabilmesi, 

zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik 

prim ödemelerinin yapılabilmesi, 

• İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile, 

• Araç takip sistemleri vasıtası ile Çalışan 

İzleme Politikası kapsamında işlenen 

verileriniz, 

• Çalışan İzleme Politikasında belirtilen 

ve bilgisayarlar vasıtası ile çalışanların 

hareketlerinin takip edildiği sistemler 

vasıtası ile,  

• Firma kapsamında performans 

ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin 

arttırılması amacı ile, 

• İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından 

kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin 

yapılması ve Mevzuattan kaynaklı 

sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi 

verilmesi amacı ile,  

 

Hizmet Satışlarımız ve Hizmet Satışlarının 

Hazırlanması Süreçleri Açsından 

Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine 

getirilebilmesi amacıyla 
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• To make performance measurements 

within the company and to increase 

productivity, 

• With the aim of providing trainings for 

reasons arising from OHS and General 

Health Legislation and of providing 

information to relevant organizations 

for reasons arising from the Legislation,  

 

In terms of Our Service Sales and the 

Preparation Process of Service Sales 

• Your identity, contact and shopping 

information in order to record your 

information for fulfilling the after-sales 

operational processes, 

• To distinguish the records created by us 

in our system regarding our customers 

from those of other customers, without 

submitting invoices, 

• Your identity and billing information in 

order to issue an invoice in case billing 

is requested, 

• Your identity and billing information in 

order to fulfill our retention obligations 

arising from the legislation, 

• Your identity and contact information 

within the scope of efforts to increase 

product sales in fairs and various media 

in order to improve sales processes, 

• Your visual and audio data collected 

within the scope of the events 

organized. 

• Your travel information we received to 

create event registrations 

• To send you commercial electronic 

messages about our products and 

campaigns and to inform you about  

    

• bilgilerinizi kaydetmek amacıyla 

kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi, 

• Müşterilerimize ilişkin sistemimizde 

oluşturduğumuz kayıtların diğer 

müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt 

edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin, 

• Fatura düzenlenmesini talep edilmesi 

halinde fatura düzenlenebilmesi 

amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, 

• Mevzuattan kaynaklanan saklama 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek 

amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, 

• Satış süreçlerini geliştirmek açısından 

fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün 

satışını arttırma çalışmaları kapsamında 

kimlik ve iletişim bilgilerinizi, 

• Yapılan etkinlikler kapsamında alınan 

görsel, işitsel verileriniz 

• Etkinlik kayıtlarını oluşturmak için 

almış olduğumuz seyahat bilgileriniz 

• Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza 

ürün ve kampanyalarımız hakkında 

ticari elektronik ileti gönderilmesi ve 

özel günler hakkında bilgilendirme 

bulundurmak amacı ile, 

• Ürün satışlarımız neticesinde tedarik 

yönetiminin ve ürün yönetiminin 

yapılabilmesi amacı ile, 

• Anket çalışmaları ve doldurulan 

formlar ile firmamız ve ürünler 

hakkında görüşleriniz kapsamında, 

• Teknik servis formları ile satış sonrası 

süreçlerin yürütülmesi kapsamında, 
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special days, depending on your 

permission, 

• With the aim of performing supply 

management and product management 

as a result of our product sales, 

• Based on your opinions about our 

company and products through surveys 

and the forms filled out, 

• Within the scope of carrying out after-

sales processes with technical service 

forms, 

• Your identity and contact information 

in order to distinguish the records 

created by us in our system about you 

from those of other customers, 

In Terms of Our Product or Service Purchases 

• Your identity and contact information in 

order to record the information of the 

relevant persons in order to fulfill after-

sales operational processes, 

• Your identity and contact information in 

order to distinguish the records created 

by us in our system about you from 

those of other customers, 

• Your identity and billing information in 

order to fulfill our retention obligations 

arising from the legislation, 

• In terms of your location data processed 

in the service provided by you within 

the scope of the logistics of the products, 

 

In terms of Physical Spaces  

 

 

 

 

 

Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz 

kayıtların diğer müşterilere ilişkin 

kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak 

amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi, 

Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız 

Açısından 

• Satın Alım sonrası operasyonel 

süreçlerin yerine getirilebilmesi 

amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini 

kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim 

bilgilerinizi, 

• Size ilişkin sistemimizde 

oluşturduğumuz kayıtların diğer 

müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt 

edilebilmesini sağlamak amacıyla 

kimlik ve iletişim bilgilerinizi, 

• Mevzuattan kaynaklanan saklama 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek 

amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, 

• Ürünlerin lojistiği kapsamında 

verdiğiniz hizmette işlenen lokasyon 

verileriniz açısından, 

Fiziksel Mekanlar açısından  

• Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak 

için fabrikada ziyaretçilerin kimlik ve 

imza verileri ile görsel verileri İş Sağlığı 

ve Güveliği mevzuatı gereğince 

işliyoruz 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 

TOPLANMA YÖNTEMİ VE 

HUKUKİ SEBEBİ  

Kişisel verileriniz Leica tarafından; işe alımlar 

ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile 

beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve 

fiziksel formlar ile, giriş çıkış kayıtları 

kapsamında çalışanlara tanımlanmış olan 

kartlar, ürün satışları 
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• We also process the identity and 

signature data and visual data of the 

visitors at the factory in order to ensure 

the Physical Space Security in 

accordance with Occupational Health 

and Safety Legislation 

. 

6. METHOD OF AND LEGAL 

GROUNDS FOR COLLECTION 

OF YOUR PERSONAL DATA  

Your personal data are processed by Leica upon 

recruitments and concluding labor contracts 

after employment, through visual devices and 

physical forms in physical locations, cards 

dedicated to employees within the scope of 

entry and exit records, product sales contracts 

within the scope of product sales and related 

processes, contracts made in product purchase 

and service procurement processes, and related 

processes. 

As Leica, we collect your personal data;  

• Regarding the Sales and Purchasing 

processes, based upon "the requirement 

of data processing for drawing up and 

performance of the contract", "the 

fulfillment of the legal obligations" and 

"the legal reason why data processing 

and transfer is imperative for the 

establishment, exercise or protection of 

rights";  

• In terms of Business Relationship, 

based upon "the requirement of data 

processing for drawing up and 

performance of the contract", "the 

fulfillment of the legal obligations" and 

“upon the reasons why it is  

  

kapsamında ürün satış sözleşmeleri ve buna 

ilişkin süreçlerde, ürün satın alma ve hizmet 

alma süreçlerinde yapılan sözleşme ve buna 

ilişkin süreçlerde işlenmektedir. 

Leica olarak kişisel verilerinizi;  

• Satış ve Satın Alma süreçlerine ilişkin 

olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası 

için veri işlemenin gerekli olması”, 

“hukuki yükümlülüğün yerine 

getirilmesi” ile “hakların tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması 

hukuki sebebine”dayanarak;  

• İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin 

kurulması ve ifası için veri işlemenin 

gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün 

yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda 

açıkça yazılı olması” ve “ veri 

sorumlusunun meşru menfaati için veri 

işlemenin zorunlu olması sebeplerine 

dayanarak” ve “açık rızanıza bağlı 

olarak”;  

• Fiziksel Mekanlarda Güvenlik 

Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin 

olarak “veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” ve “hakların tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin ve aktarmanın zorunlu 

olması” hukuki sebeplerine dayanarak; 

• Genel amaçlarda ise “hukuki 

yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile 

“Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve 

“veri sorumlusunun meşru menfaati 

için veri işlemenin zorunlu olması 

sebeplerine dayanarak”; 
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expressly stipulated by the laws" and 

"data processing is imperative for the 

legitimate interest of the data 

controller", and "subject to your express 

consent";  

• In Physical Places; based upon the legal 

grounds that regarding the recording 

with Security Cameras , "data 

processing is imperative for the 

legitimate interests of the data 

controller" and "data processing and 

transfer are imperative for the 

establishment, exercise or protection of 

rights"; 

• For general purposes, based upon the 

grounds of "fulfilling the legal 

obligation”, "it is expressly stipulated by 

the laws", and "data processing is 

imperative for the legitimate interest of 

the data controller"; 

• Based upon your express consent, in 

terms of our employees, we make social 

media sharing for processing of their 

health files and for the purpose of 

advertising and promotion in relation 

thereto, and in terms of our Customers 

or Prospects, we perform marketing 

activities and send commercial 

electronic messages based on the 

permission granted by them. However, 

in terms of all relevant persons, we 

transfer abroad the identity and contact 

information of our Customers and the 

personnel information of our 

Employees depending on their express 

consent, since our company is a 

company of foreign origin and our 

systems are managed abroad.  

 

• Açık Rızanıza dayalı olarak ; 

Çalışanlarımız bakımından sağlık 

dosyalarının işlenmesi ve onlara ilişkin 

reklam ve promosyon amacı ile sosyal 

medyada paylaşım yapılmakla beraber, 

Müşterilerimiz veya Potansiyel 

müşterilerimiz bakımından verdikleri 

izne dayalı olarak Pazarlama faaliyetleri 

yürütülmekte ve ticari elektronik iletiler 

gönderilmektedir. Bununla beraber 

bütün ilgili kişiler bakımından 

Firmamızın yurtdışı menşeili bir firma 

olması ve Sistemlerinin yurtdışı 

tarafından yönetilmesi sebebi ile 

Müşterilerin kimlik ve iletişim bilgileri 

ile Çalışanlarımızın özlük bilgileri açık 

rızalarına bağlı olarak yurt dışına 

aktarılmaktadır.  

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

AKTARILMASI 

Leica olarak kişisel verilerinizi; 

• Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık 

gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini 

almak, kişisel veri toplama süreçlerinde 

ürün ve hizmet desteği almak gibi 

amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında 

bulunan iş ortakları ve hizmet 

sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik 

ileti aracı hizmet sağlayıcıları, 

danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları 

ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın 

sunucularının yurtdışında olması 

nedeniyle yurtdışı ile, 

Ürün satışlarının ve diğer her türlü ürün 
taleplerinizin size gönderilmesi 
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8. TRANSFER OF PERSONAL 

DATA 

As Leica, we share your personal data; 

• With domestic and foreign business 

partners and service providers for 

purposes such as obtaining information 

technologies or consultancy services 

requiring expertise, etc., and receiving 

product and service support in personal 

data collection processes (database, 

electronic message tool service 

providers, and companies providing 

consultancy services, etc.), or with 

foreign organizations since the servers 

of our domestic business partners are 

located abroad, 

• With our business partners from whom 

we receive logistics services in order to 

send you product sales requests and any 

other product requests, 

• With authorized and designated public 

institutions and organizations and with 

the respective institutions, 

organizations and authorities in order to 

fulfill our legal obligations such as 

giving information, document and other 

related obligations and to exercise our 

legal rights such as rights of litigation 

and reply, 

• In the event that you make your 

payment by credit card, your credit card 

information is shared with third parties 

providing the services such as banks, 

electronic payment agencies, etc., 

without being recorded by Leica, 

 
 

• amacıyla lojistik hizmeti aldığımız iş 

ortaklarımızla, 

• Yetkili ve görevli kamu kurum ve 

kuruluşları ile adli makamlara karşı 

olan bilgi, belge verme ve ilgili sair 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve 

dava ve cevap hakları gibi yasal 

haklarımızı kullanabilmek amacıyla 

bizden istenen bilgileri anılan bu 

kurum, kuruluş ve makamlara, 

• Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız 

halinde kredi kartı bilgilerinizi Leica 

tarafından kaydedilmeksizin ilgili 

banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. 

hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, 

• Site ve Sistemlere ilişkin sunucularının 

yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel 

verilerinizi yurtdışı ile 

• İleti sistemlerinin yönetilmesi ve hizmet 

sağlayıcılarının yurt dışında bulunması 

sebebi ile yurtdışı ana firmamız ile, 

• Çalışan bilgilerinin denetimi ve özlük 

konusunda Ana Firmanın söz sahibi 

olması sebebi yurtdışında bulunan Ana 

Firma 

• Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde 

bulunan tedarikçilerimiz, iş 

ortaklarımız ile  

• Eğitimler alınması ve mevzuata uyum 

kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile  

paylaşmaktayız. 

9. HAKLARINIZ 

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu 

Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan 

yöntemlerle Leica’ya başvurarak, 
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• With foreign parties since the servers for 

the Site and Systems are located abroad, 

• With our foreign parent company, due 

to the management of message systems 

and since service providers are located 

abroad, 

• With the Parent Company located 

abroad since the Parent Company has a 

say in the field of employee information 

checks and personnel information. 

• With our suppliers and business 

partners who provide services related to 

your products  

• With the business partners with which 

we collaborate within the scope of 

training and regulatory compliance  

. 

10. YOUR RIGHTS 

By applying to Leica through the methods in 

“Contact” section of this Policy in accordance 

with Article 11 of the Law, you have the 

following rights: 

✓ Right to learn whether or not your 

Personal Data have been processed, 

✓ Right to request information on the 

relevant procedure, if your Personal 

Data have been processed, 

✓ Right to obtain information on the 

purpose of processing Personal Data 

and find out whether they have been 

used for intended purposes; 

✓ Right to have knowledge of the third 

parties to whom your Personal Data 

were transferred within the country or 

abroad, 

 

✓ Kişisel Verilerinizin işlenip 

işlenmediğini öğrenme, 

✓ Kişisel Verileriniz işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, 

✓ Kişisel Verilerin işlenme amacını ve 

bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

✓ Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel 

Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 

✓ Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış 

işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 

✓ KVKK mevzuatında öngörülen şartlar 

çerçevesinde Kişisel Verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme 

✓ Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

✓ Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde bu zararın giderilmesini talep 

etme 

haklarına sahipsiniz.  

11. İLETİŞİM 

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak 

Leica’nın  söz konusu başvuru prosedürü için 

tahsis edilmiş olan e-posta adresine 

info.tr@leica-microsystems.com Sistem 

üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veya 

Leica’nın aşağıda belirtilen adresine yazılı 

adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili 

talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde 

yapılması gereken hallerde söz konusu 

mailto:info.tr@leica-microsystems.com
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✓ Request for the correction of your 

Personal Data that may have been 

incompletely or inaccurately processed. 

✓ Right to request the deletion or 

destruction of your Personal Data 

within the framework of the conditions 

set forth under the LPPD legislation; 

✓ Right to request notification of the 

relevant procedure to third parties to 

whom your Personal Data have been 

transferred, 

✓ The right to object to the occurrence, by  

analyzing of the processed data 

exclusively through automated systems, 

of a result that is unfavorable for you,  

✓ Right to request compensation for 

damages in the event that you incur 

damages as a result of the unlawful 

processing of Personal Data 

.  

12. CONTACT 

You may send your applications to the e-mail 

address of Leica, the Data Controller, at 

info.tr@leica-microsystems.com ,  which has 

been dedicated to the aforementioned 

application procedure. You may send it from 

your registered e-mail on the system, or to 

Leica’s following mailing address in written (In 

cases where the relevant request should be 

made according to a specific procedure as 

required by law, we would like to remind you 

that the relevant procedure must be followed). 

Address: FSM Mah. Poligon Cad.No:8 Buyaka 2 

Sitesi 3.Kule D:100 34771 Ümraniye/İstanbul 

 

 

 

prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak 

isteriz.) 

Adres: FSM Mah. Poligon Cad.No:8 Buyaka 2 

Sitesi 3.Kule D:100 34771 Ümraniye/İstanbul 

Telefon: T +90 216 656 69 00 | M +90 533 666 09 

87 | F +90 216 504 0110 

 

.  
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Phone: T +90 216 656 69 00 | M +90 533 666 09 

87 | F +90 216 504 0110 
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