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Global Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

 
Pirelli, gruba ait şirketlerden her birinin ticari faaliyetlerini yürütürken gerçekleştirdiği kişisel veri işleme 

faaliyetlerinin ilgili taraf ve paydaşları için yeterli koruyucu tedbirlerin sağlanmasının ne kadar önemli 

olduğunun bilincindedir.  
 

Bu Politika ile Pirelli, direktörler, çalışanlar ve şirketi üçüncü taraflara karşı temsil eden tüm kişiler için, 

yürütülen işleme faaliyetlerinin bir parçası olarak sergilemeleri gereken tutum ve davranışlara ilişkin temel 

ilkeler hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır.  
 

Kişisel verilerin işlenmesi, özellikle aşağıdaki ilkeler ve genel kurallara uygun olacaktır:  
 

 yasalara uygunluk: işleme faaliyetleri, geçerli bir kanuna uygunluk esasına dayanacak, yasal 

amaçlar için gerçekleştirilecek ve geçerli yasalara ve dürüstlük ilkelerine uygun olacaktır; 
 

 amaçların açık ve net olması: kişisel veriler, önceden tanımlanan ve ilgili taraflara bildirilen 

meşru işleme amaçları doğrultusunda toplanacak ve kaydedilecektir; 
 

 gereklilik ve orantılılık: işleme faaliyetleri, yalnızca amaçların gerçekleştirilmesi için gereken 

durumlarda gerçekleştirilecek ve yalnızca meşru işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken 

ölçüde ilgili, eksiksiz, en yakın zaman içinde güncellenmiş ve aşırı olmayan kişisel bilgilerle ilgili 

olacaktır; Amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekli değilse, veriler 

isimsiz hale getirilecektir; 
 

 makul süre: kişisel veriler, amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süreyi aşmayacak bir süre 

boyunca işlenecek ve bu süreden sonra geçerli yasa uyarınca saklanması gereken durumlar dışında 

imha edilecek veya isimsiz hale getirilecektir; 
 

 ifşa ve izin: veriler toplanmadan önce, geçerli yasa uyarınca gereken durumlarda, uygun bir yazılı 

açıklama yapılacaktır. Belirli türde verilerin işlenmesi için veya belirli amaçlar çerçevesinde, yerel 

yönetmelikler uyarınca öngörülen belirli istisnalara tabi olarak, ilgili tarafların önceden yazılı iznini 

alınması gereklidir; 
 

 ilgili tarafların erişim hakları: ilgili taraflar, her zaman için geçerli yasa uyarınca gereken ölçüde, 

kendileriyle ilgili kişisel bilgilerin varlığını teyit ettirme, Pirelli tarafından işlenen kendileriyle ilgili 

kişisel verileri ve bunların kaynağını bilme, verilerin bildirilebileceği taraflar veya ilgili taraf 

kategorileri hakkında bilgilendirilme, ilgili bilgilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya 

birleştirilmesi ve koşullar geçerli ise, iptal edilmesini talep etme ve meşru nedenler çerçevesinde, 

belirli işleme faaliyetlerinin ve her durumda pazarlama amaçlarına yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine itiraz etme haklarına sahip olacaktır.  
 

 güvenlik: kişisel verilerin korunmasını ve kayıp, imha veya yetkisiz erişim gibi durumların 

önlenmesini sağlamak amacıyla, geçerli yasalar ve şirket politikaları çerçevesinde en uygun 

güvenlik tedbirleri alınacaktır.  
 

Bu politika kapsamındaki ilkeler ve kurallar, her yerel durum için uyarlanan bir “Özel Uyum Kılavuzu”nda 

ana hatlarıyla açıklanır.  
 

  

 


