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Global Veri Koruma Politikası  
GEREKÇE 

CORNING1 özel cam ve seramik sektöründe dünya lideridir. Tüketici elektroniği, mobil emisyon kontrolü, telekomünikasyon 

ve yaşam bilimleri için yüksek teknolojili sistemleri olanaklı kılan temel bileşenleri geliştiriyor ve üretiyoruz. İş faaliyetlerimizi 

yürütürken çalışanlarımız, başvuru sahipleri, geçici işçiler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarımıza ait ilgili Kişisel 

Verileri2 topluyor ve işliyoruz.  

Yürürlükteki politika (bundan sonra “Politika” olarak ifade edilecek) CORNING’in Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin 

taahhütlerini ortaya koyar. CORNING, Kişisel Verilerin en üst seviyede korunmasını sağlamak için, AB’nin 2016/679 sayılı 

Kişisel Verilerin İşlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin yönetmeliği 

(bundan sonra “Genel Veri Koruma Yönetmeliği” ve “GDPR” olarak ifade edilecek) ile uyum sağlamıştır. 

CORNING ek olarak, Kişisel Verilerin CORNING Group içinde aktarımı esnasında korunmasını sağlamak için bir dizi 

Bağlayıcı Şirket Kuralları (BCR) uygulamaya koymuştur. Uygulamaya konulan BCR'ler, CORNING AB tüzel kişiliklerinden 

dünya çapındaki diğer CORNING tüzel kişiliklerine yapılan Kişisel Veri Aktarımları3 için yeterli bir koruma düzeyi 

sağlamaktadır. BCR’lerdeki ilkeler de GDPR’ye uygundur. BCR'ler, Kişisel Verilerin grup içinde uluslararası aktarımını 

yasallaştırmaya ek olarak CORNING'in veri gizliliğine uyum konusunda dünya çapında tutarlı ve etkili bir yaklaşım 

geliştirmesini sağlar. CORNING BCR'leri global ölçekte ve kişisel verileri işlediği her durumda uygulamaktadır. BCR’ler 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-

corporate-rules.html adresini ziyaret edin.  

Ayrıca Corning veri koruma politikaları ve prosedürlerinin benimsenmesi, çalışanların eğitilmesi, veri koruma standartlarıyla 

uyumun düzenli biçimde denetlenmesi yoluyla global veri korumu uyumluluğunu yürütmek amacıyla bir gizlilik ofisi (“Corning 

Gizlilik Ofisi” veya “CPO” olarak anılır) kurmuştur.  

CORNING, her Veri Sahibi’nin yürürlükteki Politika'ya kolaylıkla erişmesini sağlayacağını taahhüt eder. Bu amaçla, bu 

Politikanın mevcut versiyonu, CORNING intranet ve dışa açık web sitesine konulmuştur.  

I. POLİTİKANIN AMACI 

Bu politikanın amacı: 

i. CORNING'in Kişisel Verileri işlerken uygulayacağı standartları tanımlamak  

ii. bir grup olarak CORNING’in Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili yürüttüğü yönetim faaliyetlerini açıklamak. 

iii. Kişisel Verileri işlenen Veri Sahiplerinin sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanabileceklerinin ana 

hatlarını çizmek.  

 

II. POLİTİKANIN KAPSAMI 

Bu Politika, tüm Kişisel Verilerin, söz konusu Kişisel Verilerin formatından (örneğin, elektronik kayıtlar, kâğıt dosyalar, video 

kayıtları vb.) fark etmeksizin, CORNING tüzel kişiliği tarafından veya onun adına İşlenmesi4 için geçerlidir.  

CORNING tüzel kişilikleri, tüm CORNING çalışanları ve geçici işçilerinin bu Politikaya uyması gerekmektedir. Her Corning 

tüzel kişiliği GDPR’nin yanı sıra geçerli yerel koruma gerekliliklerine uygun hareket eder.  

                                                           
1 “CORNING” (veya “biz”, “bizim”) – Merkezi Corning, NY, ABD'de bulunan bir New York şirketi olan Corning Incorporated ve doğrudan veya dolaylı olarak 
Corning Incorporated'in kontrol ettiği veya sahibi olduğu dünya çapındaki tüm iştirakleri anlamında kullanılmaktadır. Bu belge kapsamında, bir tüzel kişiliğin 
sahipliği veya kontrolü, söz konusu tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi, yönetici, komandit ortakları veya benzeri yetkililerinin seçimi veya atanması için 
gerekli olan oyların veya benzeri başka bir yetkinin yüzde ellisinden (%50) fazlasını temsil eden hisse veya diğer menfaatlerin doğrudan veya dolaylı olarak 
sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu kolektif kurumsal aile, bu belgede zaman zaman “CORNING Group” olarak da anılmaktadır. 
2 “Kişisel Veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiler (‘Veri Sahibi’) ile ilişkili tüm bilgiler anlamında kullanılmaktadır; tanımlanabilir kişi, kimliği 
doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle de bir kimlik numarası veya fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ve toplumsal kimliğine özgü bir veya daha 
fazla etmene başvurarak belirlenebilen kişidir. Geçerli ulusal veri koruma yasaları tanımlanmış veya tanımlanabilir tüzel kişilikler ile ilgili bilgilerin 
korunmasını da öngörmesi durumunda, “kişisel veri” terimi söz konusu bilgileri de kapsayacaktır. 
3 “Veri aktarımı” Kişisel Verilerin bir tüzel kişilikten diğerine tüm aktarımlar anlamında kullanılmaktadır. Aktarma, bir veri tabanına uzaktan erişim veya 
ortamın tipi ne olursa olsun bir ortamdan diğerine aktarma (örneğin bir bilgisayar sabit sürücüsünden bir sunucuya) dâhil olmak üzere bir ağ yoluyla Kişisel 
Verilerin her tür iletimi, kopyalanması, aktarılması veya ifşa edilmesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 
4 “İşleme”, otomatikleştirilmiş araçlarla olsun ya da olmasın, Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, 
depolama, uyarlama veya değiştirme, bilgi çıkarma, danışma, kullanma, iletme, yayma yoluyla ifşa etme veya başka türlü kullanılabilir hale getirme, 
sıralama ve birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamında kullanılmaktadır. 

http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html


 

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved. 

 

Ayrıca CORNING tarafından veya onun adına Kişisel Verilerin emanet edildiği tüm Tedarikçiler5 ve geçerli olduğu durumda 

tüm Üçüncü Taraflar6 asgari olarak bu Politikada yer verilen Kişisel Veri koruma standartlarına eşdeğer olan standartları 

sağlayacaklarına ilişkin tatminkâr düzeyde güvence vermek durumundadır.  

III. GENEL KURAL  

CORNING, BCR'ler ve bu Politika’da ortaya koyulan ilkelere uygun olarak çalışanları, başvuru sahipleri, geçici işçiler, 

müşteriler, Tedarikçiler, iş ortakları ve etkileşime geçtiği başka kişiler tarafından emanet edilen Kişisel Verileri koruyacağını 

ve muhafaza edeceğini taahhüt eder.  

CORNING’in veri koruma uygulamaları ve programları, CORNING'in değerleri ve geçerli yasa ve düzenlemelerle uyumludur. 

CORNING, Tedarikçi ve iş ortaklarına kendilerine emanet edilen Kişisel Veriler için koruma uygulamalarını idame ettirmeleri 

koşulunu getirmektedir. Bu uygulamaların asgari olarak CORNING'in BCR'ler ve bu Politika’da ayrıntılandırılan uygulamaları 

kadar katı olması öngörülmektedir. 

IV. VERİ KORUMA İLKELERİ 

Kişisel Verilerin işlenmesine dair yasal dayanak  

CORNING ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde Kişisel Verileri toplamakta ve işlemektedir:  

 Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin bir ya da daha fazla belli amaç için İşlenmesine Onay7 vermişse; veya  

 Verilerin işlenmesi, Veri Sahibi’nin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya sözleşme yapılmadan önce Veri 

Sahibi’nin talebi üzerine adım atmak için gerekliyse; veya  

 Verilerin işlenmesi, CORNING'in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekliyse; veya  

 Verilerin işlenmesi, Veri Sahibi’nin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunması için gerekliyse; veya  

 Verilerin işlenmesi, kamu yararına yürütülen bir görevin ifası veya CORNING'e veya Kişisel Verilerin ifşa edildiği bir 

Üçüncü Tarafa verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekliyse; veya  

 Verilerin, Sorumlu8 sıfatıyla CORNING veya Kişisel Verilerin ifşa edildiği bir Üçüncü Taraf veya Taraflarca gözetilen 

meşru menfaatler doğrultusunda, söz konusu menfaatlerin, bilhassa Veri Sahibi bir çocuk olduğunda, Veri 

Sahibi’nin korunması gereken temel hak ve özgürlüklerini çiğnenmemesi kaydıyla işlenmesinin gerekliyse.  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesine dair yasal dayanak9  

CORNING aşağıdaki durumlar dışında Özel Kişisel Veri Kategorilerini işlemez:  

 Veri Sahibi, bu Kişisel Verilerin İşlenmesine dair kesin Onay verdiyse (geçerli yasaların bunu yasakladığı yerler 

hariç); veya  

 İşleme, yeterli koruma önlemlerinin alınmasını öngören Birlik yasaları veya ulusal yasaların veya bir karşılıklı 

anlaşmanın yetki verdiği ölçüde iş hukuku alanında Sorumlu sıfatıyla CORNING tüzel kişiliğinin yükümlülüklerini ve 

özel haklarını yerine getirme amacıyla gerekliyse; veya 

 İşleme Veri Sahibi veya Veri Sahibinin fiziksel veya yasal olarak Onay verecek durumda değilse başka bir kişinin 

hayati çıkarlarının korunması için gerekliyse; veya  

 Kişisel Verilerin İşlenmesi, yasal hak talebini tesisi, kullanılması veya savunulması için gerekliyse; veya  

 İşleme Veri Sahibi tarafından açıkça halka açıklanan Özel Kişisel Veriler Kategorisi ile ilişkili ise; veya 

 İşleme önemli kamu yararı sebepleriyle gerekliyse; 

 İşleme çalışanın iş kapasitesinin ölçümü için gerekliyse; 

 İşleme kamu yararına arşivleme amacıyla, bilimsel ve tarihi araştırma amacıyla veya istatistiksel amaçlarla 

(GDPR’nin 89. maddesine göre) gerekliyse. 

                                                           
5 “Tedarikçi”, Corning'in Veri İşleyenlerin çoğunluğu için kullandığı bir terimdir. Bir Tedarikçi, Corning'in talimatıyla kişisel verileri işleyebilen sözleşmeli 
herhangi bir tüzel kişidir; örneğin bordro hizmeti tedarikçisi. 
6 “Üçüncü Taraf”, Veri Sahibi, Sorumlu ve Veri İşleyen dışında kalan bir gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, idaresi veya kurumu ve Sorumlu veya Veri 
İşleyen’in doğrudan yetkisi altında verileri işleme yetkisi olan kişiler anlamında kullanılmaktadır. 
7 Bu politikada aksi öngörülmedikçe büyük harfle başlayan tüm terimler, GDPR’de kendilerine atfedilen anlamda kullanılmaktadır. 
8 “Sorumlu”, Kişisel Verilerin İşleme amaç ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurul veya diğer 
kurumlar anlamında kullanılmaktadır. 
9 “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” ırk ve etnik köken, politik görüş, dini ve felsefi inanca veya sendika üyeliğine dair bilgileri ortaya çıkaran veriler, genetik veriler, 
biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler, gerçek kişilerin cinsel hayatları veya cinsel yönelimlerine dair kişisel veriler anlamına gelir. 
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CORNING, suç, ceza mahkumiyetleri veya güvenlik önlemleri ile ilişkili olarak Kişisel Verileri işleyebilir; uygun olan yerlerde, 

Kişisel Verilerin işlenmesi yalnızca resmi bir makamın denetimi altında ve geçerli ulusal yasaların öngördüğü özel koruma 

önlemlerine uygun olarak yürütülecektir. Ek olarak, yerel veri koruma kanunları ulusal kimlik numaralarının işlenmesi 

konusunda belirli kısıtlamalar getirebilir. 

Amaç sınırlandırması  

CORNING, Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler ve bu amaçlara uymayan hiç bir durumda başkaca bir işleme 

tâbi tutmaz. CORNING Kişisel Verileri, Veri Sahibi’nin ön Onayı’nın alındığını, İşlemenin yasal yükümlülüklere dayandığını 

veya İşlemeyi gerektiren yeni Amaç’ın Kişisel Verinin ilk toplanma ve işlenme amacına uygun sayıldığını teyit etmeden başka 

amaçlarla işlemez.  

Veri niteliği ve asgari hale getirme  

CORNING, Kişisel Verileri adil ve yasal bir biçimde, meşru iş çıkarları için gerekli olduğu ölçüde ve bireylerin haklarını 

dikkate alarak toplar ve işler.  

CORNING, Kişisel Verilerin toplamayı iş amaçları için uygun ve gerekli olan ile sınırlar. CORNING, Kişisel Verileri işlerken, 

bunların yeterli düzeyde, ilgili olmasını ve toplanma ve/veya başkaca bir işlemden geçme amacını aşmamasını sağlar. Özel 

bir amaçla toplanan Kişisel verilerin özgül türleri toplama nedeni ve geçerli mevzuata bağlı olarak değişebilir. CORNING, 

toplama amacı ile ilgisi olmayan veya aşırı düzeyde olan veya Veri Konularına verilen bilgi kapsamının ötesine geçen Kişisel 

Veri alırsa, CORNING uygun görüldüğü şekilde göndericiden gelecekte ilgisiz ve aşırı Kişisel Veri iletimini önlemek için tedbir 

alacak ve ilgisiz ve aşırı Kişisel Verilerin daha fazla işlenmemesini sağlamak için makul önlemler (örneğin imha) alacaktır.  

Doğruluk ve güncellik 

CORNING, işlediği Kişisel Verilerin doğru olmasını ve gerektiğinde düzeltilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak için uygun 

adımları atar. CORNING, toplanma ve daha fazla işleme tâbi tutulma amacı doğrultusunda yanlış veya eksik olan Kişisel 

Verilerin, hangisi uygunsa, silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için adım atar. Veri Sahipleri, aşağıdaki ilgili bölümde 

tanımlanan CORNING irtibat noktaları ile iletişime geçebilir. CORNING, mümkün olduğu takdirde, bireylere Kişisel Verilerine 

erişmeleri, düzeltmeleri ve/veya güncellemeleri için otomatik araçlar sunar.  

Uygun veri elde tutumu 

CORNING Kişisel Verileri yasal ve ticari saklama gerekliliklerine uygun olarak, kimliğin saptanmasına izin verecek şekilde 

saklar ve Kişisel Verilerin toplanma ve işlenme amaçlarıyla ilgisinin kalmadığı sürenin sonunda depolamaz. CORNING, özel 

olarak da Kişisel Veriler (i) artık toplama amacı doğrultusunda gerekli değilse ve/veya (ii) (şayet varsa) geçerli yasaların izin 

verdiği azami elde tutma süresi aşıldığı takdirde Kişisel Verileri imha etmek için makul önlemleri alır.  

 

 

Otomatikleştirilmiş bireysel kararlar 

CORNING, her Veri Sahibi’nin, kendisi ile ilgili veya kendisini ciddi biçimde etkileyen yasal sonuçlar doğuran ve geçerli veri 

koruma kurallarının sağladığı koşullar altında kendisiyle ilgili belli kişisel özelliklerin değerlendirilmesini amaçlayan profil 

tespit işlemleri de dahil, yalnızca Kişisel Verilerin otomatikleştirilmiş biçimde İşlenmesine dayanan bir karara bağlı olmama 

hakkına sahip olmasını sağlamak için uygun adımları atar (yani kararın Veri Sahibi ile CORNING arasında bir sözleşmenin 

yapılması ya da yerine getirilmesi için gerekli olması ya da CORNING'in tabi olduğu geçerli bir veri koruma yasası tarafından 

izin verilmiş olması veya Veri Sahibi’nin açık rızası haricinde). 

Şeffaflık ve bilgi edinme hakkı  

Şeffaflık ilkeleri gereği, Corning Veri Sahiplerine Veri Sahipleri ile sağlanacak bilgilerin anlaşılabilir ve erişilebilir olacağını 

garanti eder. Bilgiler açık ve düz bir dil kullanılarak öz ve kolayca anlaşılabilir bir biçimde sunulur. 

CORNING, Veri Sahibi’nin zaten bilgi sahibi olduğu durumlar hariç olmak üzere Veri Sahiplerine asgari olarak aşağıdaki 

bilgileri verir:  

 Sorumlu’nun ve şayet varsa Sorumlu’nun temsilcisinin kimliği ve iletişim bilgileri ve geçerli olduğu takdirde 

Sorumlu’nun EEA dışında yerleşik olduğu merkez;  



 

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved. 

 

 Veri Koruma Görevlisi’nin (GDPR’e uygun biçimde veya, uygun olan durumlarda, diğer geçerli AB veri koruma 

yasalarına göre atanır) iletişim bilgileri; 

 Kişisel Verilerin istendiği işlemenin amacının yanı sıra İşleme için yasal dayanak; 

 İşlemenin meşru menfaatlere dayandığı durumlarda, Sorumlu veya bir Üçüncü tarafça gözetilen meşru menfaatler 

 Kişisel Verilerin Alıcıları10 veya Alıcı kategorileri; uygulanabilir olduğunda, Kişisel Verilerin üçüncü bir ülkeye 

aktarımı ve Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş bir yeterlik bir kararının varlığı ya da yokluğu da dahil olmak 

üzere ilgili koruma önlemlerinin ayrıntıları ve bunların bir kopyasını elde etme araçları veya nereden elde 

edilebilecekleri 

 Daha fazla bilgi, örneğin:  

▪ Kişisel Verilerin depolanacağı süre veya bu mümkün değilse, süreyi belirlemek için kullanılan kriter; 

▪ Kişisel Verilerin sağlanmasının yasaya mı sözleşmeye mi dayalı olduğu, Veri Sahibi’nin Kişisel Verileri 
sağlamakla yükümlü olup olmadığı ve bu tür verilerin sağlanmamasının olası sonuçları; 

▪ profil tespiti dahil olmak üzere, kullanılan mantıkla ilgili anlaşılır bilgi dahil olmak üzere (varsa) 
otomatikleştirilmiş bireysel kararın olmasının yanı sıra bu tür İşleme’nin Veri Sahibi için önemi ve 
potansiyel sonuçları; 

▪ Sorumludan Kişisel Verilere erişmeyi, Kişisel Verileri düzeltmesini, silmesini veya Veri Sahibi’ni 

ilgilendiren işlemeleri kısıtlamasını talep etme veya Kişisel Verilerin İşlenmesine itirazın yanı sıra verilerin 

taşınabilirliği hakkının olması;  

▪ İşleme onaya dayalı olduğunda, onayın geri çekilmesinden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecek 

şekilde onayı her zaman geri çekebilme hakkının olması; 

▪ Veri koruma yönetmeliğinin ihlal edilmesi durumunda Denetim Makamına11 şikayette bulunma hakkı. 

Buna ek olarak, Corning'in BCR kapsamındaki taahhütlerine göre, Corning bilgilendirme notunda Veri Sahipleri’ni Kişisel 

Verilerinin İşlenmesiyle ilgili herhangi bir zarara uğrarlarsa, uygun durumlarda, yetkili mahkeme veya Denetim Makamının 

hükmedeceği şekilde veya eğer kullanılırsa iç şikayet mekanizmasının vereceği karara göre tazminat alma hakları olduğu 

konusunda da bilgilendirecektir (bu özel haklar hakkında daha fazla bilgi için BCR’lerin 5.4, 6.3 ve 6.4 no’lu maddelerine 

bakınız). 

Kişisel Verilerin doğrudan Veri Sahiplerinden elde edilmediği durumlarda, CORNING Veri Sahipleri’ne ayrıca ilgili Kişisel 

Verilerin kategorisi, Kişisel Verilerin kaynağıyla ilgi bilgiler ve mümkünse, herkese açık bir kaynaktan gelip gelmediğiyle ilgili 

bilgileri sağlar. Bu tip bir durumda bilgiler aşağıdaki biçimde sağlanır: 

a. Kişisel Verilerin işlendiği özel koşulları dikkate alarak, Kişisel Verilerin elde edilmesinden sonra bir ayı geçmeyecek 

şekilde makul bir süre içinde; 

b.  Kişisel Veriler, Veri Sahibi ile iletişim için kullanılacaksa, en geç Veri Sahibi ile ilk iletişim esnasında; veya  

c. veya bir Üçüncü Tarafa ifşa edilmesi durumunda, Kişisel Verilerin ilk açıklandığı zamandan daha geç olmamak 

şartıyla.  

Veri Sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: (i) Veri Sahibi zaten bilgiye sahipse; veya (ii) 

bilgilendirme için aşırı çaba gerektiğinde (iii) bu türlü Kişisel Verilerin kaydedilmesi veya ifşa edilmesi, Sorumlu’nun tabi 

olduğu ve Veri Sahibi’nin meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alan yasal makamlarca açıkça talep edildiğinde; 

veya (iv) Kişisel Verilerin gizliliğin yasal bir yükümlülük olduğu durumlar da dahil olmak üzere AB veya ulusal yasalar 

tarafından düzenlenen mesleki gizlilik yükümlülüğüne tabi olarak gizli kalması gerektiğinde. 

Erişim, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması hakkı, İşleme’ye itiraz etme hakkı ve veri taşınabilirliği  

CORNING, Veri Sahiplerinin haklarına ilişkin taleplerini almak ve bunlara cevap vermek için yeterli araçları kullanır. 

Her Veri Sahibi şu haklara sahiptir:  

 CORNING'den, kısıtlama olmaksızın, makul aralıklarla ve aşırı gecikme veya gider olmaksızın ve uygunsa ulusal 

mevzuata uygun olarak şunları almak:  

▪ Veri Sahibi ile ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit, 

                                                           
10 “Alıcı”, ister Üçüncü Taraf olsun, ister olmasın, gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, idaresi veya verilerin ifşa edildiği herhangi bir başka kurum 
anlamında kullanılmaktadır; bununla birlikte özel bir soruşturma çerçevesinde veri alabilen makamlar Alıcı olarak görülmeyecektir. 
11“Denetim Makamı”, aşağıdaki hususlarda yetkili olan bağımsız yapı anlamında kullanılacaktır: (i) kendi yetki alanı içinde Kişisel Verilerin İşlenmesinin 
izlenmesi, (ii) yetkili yapılara Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili mevzuat gereği ve idari önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmak, (iii) ve Veri Sahiplerinin 
veri koruma haklarının korunması ile ilgili olarak ilettikleri şikâyetlerini dinlemek. 

http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html
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▪ İşlenmişse, asgari olarak işleme amaçları, ilgili veri kategorileri ve Kişisel Verilerin ifşa edildiği Alıcılar 

veya Alıcı kategorileri; mümkün olan durumlarda, Kişisel Verilerin depolanacağı süre veya mümkün 

olmadığı durumlarda bu süreyi belirlemek için kullanılan ölçütler, CORNING’ten Kişisel Verilerin 

düzeltilmesi veya silinmesi veya Kişisel Verilerin İşlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tip bir 

İşlemeye itiraz etme hakkı, bir Denetim Makamına şikayette bulunma hakkı olup olmadığı bilgisi, verilerin 

kaynağına ilişkin bilgi (Kişisel Verilerin Veri Sahibi’nden toplanmadığı durumlarda), profil belirleme ve 

asgari olarak kullanılan mantığın yanı sıra bu tür bir İşlemenin Veri Sahibi için önemi ve olası sonuçları 

da dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş karar vermenin olup olmadığı bilgisi; 

▪ Kişisel Verilerin bir Üçüncü Ülke’ye12 aktarıldığı durumlarda, Aktarma için kullanılan uygun önlemler 

hakkında bilgi; Veri Sahibi’nin İşleme tabi tutulan Kişisel Verilere ilişkin ve kaynaklarına ilişkin mümkün 

olan her konuda anlaşılabilir bir biçimde Bilgilendirilmesi;  

 CORNING'in fazla gecikmeden kendisiyle ilgili yanlış Kişisel Verilerin düzeltmesini ve silmesini, Kişisel Verilerinin 

silinmesi veya İşlemenin kısıtlanmasını sağlama; 

 Veri taşınabilirliği hakkını kullanma CORNING'ten, CORNING’e kendi verdiği kendisiyle ilgili Kişisel Verileri 

yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde isteme hakkını elde etme; 

 Her zaman, Veri Sahibi’nin özel durumuna istinadeb meşru gerekçelerle, Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz (işleme 

CORNING'in meşru menfaatine dayandığında); 

 İşlemenin herhangi bir anında ve meşru gerekçe belirtmek zorunda olmadan, Kişisel Verilerin doğrudan pazarlama 

amaçları için İşlenmesine itiraz (bu tüz doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu sürece profil belirleme de dahil). 

CORNING'in, Veri Sahiplerine CORNING'in kendileri hakkında tuttuğu Kişisel Verilere erişim, bu verilerin düzeltilme ve 

silinmesinin yanı sıra Kişisel Verilerin İşlenmesine itiraz etme , İşlemenin kısıtlanmasını veya veri taşınabilirliğini isteme 

hakkıyla ilgili görev ve sorumlulukları tarif eden bir prosedüre sahiptir. 

Veri Sahileri taleplerini privacy@corning.com adresine, yerel düzeyde ya Atanmış Veri Koruma Görevlisi'ne (“ADPO”) ya da 

Yerel Gizlilik Sorumlusu’na (“LPC”) veya iş fonksiyonu temsilcisine posta, telefon ve e-posta yoluyla veya şahsen iletebilirler. 

CORNING'in herhangi bir talebe cevap verebilmesi için, Veri Sahipleri’nin şu kimlik bilgilerini CORNING'e bildirmeleri 

gereklidir: isim, soy isim, e-posta veya posta adresi ve kimliklerini doğrulamak için gerekli diğer gerekli bilgiler. 

CORNING, özellikle de çok sayıda veya tekrarlı ve sistematik niteliği olan açıkça aşırı olan taleplere itiraz edebilir.  

Şikayette bulunma hakkı. Veri Sahiplerinin Corning'in geçerli Kişisel Veri koruma yönetmeliklerine uymadığından 

şüphelenmesi durumunda bir Denetim Makamına şikayette bulunma hakları da vardır.  

Güvenlik ve gizlilik  

CORNING, topladığı ve gizli tuttuğu Kişisel Verileri saklamak ve yetkisiz veya yasa dışı ifşa veya erişim, kazara kayıp, imha, 

değiştirme veya hasara karşı korumak için en son teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak uygun ve ticari olarak 

makul teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini almıştır. Bu önlemler, geçerli Veri Koruma Yasasında öngörülen güvenlik 

koşullarıyla tutarlı olacak bir şekilde işlemenin doğasında olan riskler ve korunacak Kişisel Verilerin niteliği ile ilişkili olarak 

uygun bir güvenlik düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır.  

CORNING, Kişisel Verilere erişimi sağlanan Tedarikçilerin asgari olarak CORNING tarafından uygulanan katı güvenlik 

önlemleri düzeyinde güvenlik önlemlerini idame ettirmesini sağlamak için uygun önlemleri alır.  

Kişisel Veri İhlali Bildirimleri 
 
Kişisel Veri İhlalleri13 belirli koşullar altında etkilenen yetkili Denetim Makamları ve etkilenen Veri Sahipleri önünde bir bildirim 
rejimine tabidir. 
 
CORNING, bu yükümlülüğü yerine getirmek için yeterli vasıtalar sağlar. Özellikle, CORNING çalışanları herhangi bir şüpheli 
veya kesin Kişisel Veri İhlali'ni (Kişisel Verileri içeren ekipmanın kaybı veya hasarları dahil) privacy@corning.com adresine 
veya ilgili ADPO veya LPC'ye rapor eder. Corning Gizlilik Ofisi, Kişisel Veri İhlallerini çok gecikmeden diğer ilgili Corning 
paydaşlarıyla birlikte ele alır. 
 

                                                           
12 “Üçüncü Ülke” Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında bir ülke anlamına gelir. 
13 Kişisel Verilerin İhlali ”, taşınan, depolanan veya başka türlü işlenen Kişisel Verilerin yanlışlıkla veya yasa dışı şekilde imha edilmesi, kaybedilmesi, 
üzerlerinde değişiklik yapılması, yetkisiz bir şekilde ifşa edilmelerine neden olan bir güvenlik ihlali anlamına gelir. 

mailto:privacy@corning.com
mailto:privacy@corning.com
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Kişisel Verilerin Corning Group içinde ve dışarıya aktarımı 

CORNING, dünya çapında tüzel kişilikleri, işletmeleri, BT sistemleri, idari yapıları ve sınır aşan işlemleri olan global bir 

şirkettir. Bu nedenle, CORNING için çoğu zaman Kişisel Verilerin aynı ülkede veya verilerin ilk olarak temin edildikleri 

ülkeden başka ülkelerde bulunan diğer CORNING tüzel kişiliklerine, Tedarikçilere veya Üçüncü taraflara aktarılması ve/veya 

Kişisel Verilerin diğer ülkelerde bulunan sunucularda yer alan veya bu ülkelerden ulaşılabilen veri tabanlarında saklanması 

gerekli olmaktadır. CORNING, özellikle de Kişisel Verilerin Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında bulunan Corning tüzel 

kişiliklerine aktarımı konusunda olmak üzere etkili veri koruma düzeyleri sağlama çabasıyla AB mevzuatı tarafından 

öngörülen bir ilkeler, kurallar ve araçlar sistemi olan BCR'leri kabul etmiştir. Daha spesifik olarak:  

➢ CORNING tüzel kişiliklerine aktarımlar: Kişisel Verilerin bir CORNING tüzel kişisinden bir başka CORNING tüzel 

kişisine aktarımına, ancak aktarımın belli ve yasal bir iş amacını temel alması ve alıcı tüzel kişiliğin bu Politikaya ve 

BCR'lere ve aktarım ve tüm müteakip işlemler (ileriye dönük aktarım dâhil) için geçerli olan daha katı yerel yasalara 

uyumlu olması durumunda izin verilecektir. BCR'lerde öngörüldüğü gibi bir CORNING tüzel kişiliğinin başka bir 

CORNING tüzel kişiliğinin kendi namına Kişisel Verileri İşlemesini talep etmesi durumunda, işleme hizmetleri alan 

CORNING tüzel kişiliği yürütülecek olan işleme konusunda geçerli olan teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerine 

ilişkin olarak yeterli garantiyi veren başka bir CORNING tüzel kişiliği seçecektir ve bu önlemlere uymak zorunda 

olacaktır. BCR'lere tâbi olan herhangi bir CORNING tüzel kişiliği, başka bir CORNING tüzel kişiliği namına Veri 

İşleyen14 sıfatıyla hareket ettiği zaman söz konusu yeterli garantileri vermeyi ve BCR'lerde öngörülen tüm koruma 

önlemlerine, özellikle de Kişisel Verileri aktaran CORNING tüzel kişiliğinin talimatlarına uymayı ve Kişisel Verileri 

herhangi bir kazara veya yasa dışı imha veya kazara kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa veya erişime karşı yeterli 

düzeyde korumak için Teknik ve Kurumsal Güvenlik Önlemlerini hayata geçirmeyi taahhüt eder. Ayrıca, aktarım 

Ortak Sorumlu15 olarak hareket eden iki CORNING tüzel kişiliği arasında gerçekleşirse, özellikle Veri Sahibi'nin 

haklarının kullanılmasına ilişkin olarak, GDPR kapsamındaki yükümlülüklere uyma konusundaki sorumlulukların 

yazılı olarak taahhüt edileceği yazılı bir anlaşma imzalanacaktır. 

 
➢ CORNING Group dışındaki tüzel kişiliklere yapılan aktarımlar:  

 Tedarikçiler: CORNING, Kişisel Verileri CORNING'in talimatlarına uygun olarak işlemelerini ve uygun bir koruma 

düzeyi sağlamak için uygun güvenlik ve gizlilik önlemlerini almalarını ve idame ettirmelerini sağlamak için 

Tedarikçilerle yazılı sözleşmeler yapmıştır veya yapacaktır. Buna ek olarak, CORNING söz konusu tedarikçilerden 

(i) asgari olarak iş bu Politikada yer alan standartlara eşdeğer standartların sağlanması ve (ii) Tedarikçinin geçerli 

Veri Koruma Yasalarına, özellikle de Kişisel Veri Aktarımı ve herhangi bir ileriye dönük aktarıma ilişkin yasalara 

uyum sağlaması konusunda tatmin edici güvenceler isteyecektir. Söz konusu Tedarikçilerin, münhasıran geçerli 

hizmet sözleşmelerinde belirtilen hizmetleri ifa etme amacıyla Kişisel Verilere erişimi olacaktır. Eğer bir CORNING 

tüzel kişiliği, bir Tedarikçinin söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna varırsa, derhal uygun 

önlemleri alacaktır. CORNING, bundan başka, AB dışında yerleşik olan Tedarikçilere söz konusu tedarikçiler 

kişisel verileri ilgili AB veri koruma gereklilikleri uyarınca korumak için uygun gizlilik ve güvenlik denetimlerini 

benimsemediği takdirde Kişisel Verileri aktarmamaktadır (örneğin, Kişisel Veriler için yeterli düzeyde bir koruma 

sağlamayan bir ülkede yerleşik olan bir Tedarikçi ile AB Komisyonu tarafından onaylanmış AB Standart Sözleşme 

Maddelerinin imzalanması sağlanır, başka bir deyişle bu maddeler CORNING ile AB dışında yerleşik Tedarikçi 

arasında imzalanır). Ayrıca, (varsa) Ortak Sorumlu ilişkileri için, Corning tarafından GDPR'ye uygun olarak 

herhangi bir harici Ortak Sorumlu ile yazılı bir anlaşma imzalanacaktır. 

 

 Üçüncü Taraflar: CORNING tüzel kişilerinin, belli Kişisel Verileri Üçüncü Taraflara ifşa etmesi gerekebilir. Özellikle 

de bu ifşa, geçerli yasalara uyma (örneğin, vergi dairelerine maaş verilerinin bildirilmesi) amacıyla veya bir Veri 

Sahibi’nin sağlık veya güvenliğinin tehdit altında olması (örneğin, bir kaza) durumunda gerekli olabilir. CORNING, 

yasal haklarını korumak için de Kişisel Verileri ifşa edebilir (örneğin, bir hukuk davasında).  

Hesap Verilebilirlik 

Bu Politika’da ortaya koyulan ilkelerle uyum göstermek amacıyla aşağıdaki önlemleri yürürlüğü sokmuştur: 

i) İşleme faaliyetlerinin kayıtları 

                                                           
14 “Veri İşleyen”, Sorumlu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kurum veya bir başka organ anlamında kullanılmaktadır.  
15 İşleme amaç ve vasıtalarını ortaklaşa belirleyen iki ya da daha fazla sorumlu. 
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CORNING Kişisel Veriler ile ilgili İşleme faaliyetleriyle ilgili dahili kayıtlar tutar16. Bu kayıtlar tüm yetkili Denetim Makamına 

soruşturma amaçlı açık olmak zorundadır. 

ii)          Tasarım ve varsayılan olarak veri koruması 

CORNING, hem İşleme araçlarını belirlerken hem de İşleme sürecinde Veri Koruma ilkelerini etkin bir şekilde uygulamak için 

tasarlanan uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamak, Veri Koruma gerekliliklerini karşılamak ve Veri Sahiplerinin 

haklarını korumak amacıyla İşlemeye gerekli önlemleri entegre etmek zorundadır.  

Buna ek olarak, CORNING, varsayılan olarak yalnızca İşleme’nin her bir spesifik amacı için gerekli olan Kişisel Verilerin 

işlenmesini sağlamak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamak zorundadır. Bu kural, toplanan Kişisel Verilerin 

miktarı, depolama süreleri ve erişilebilirlikleri için geçerlidir.  

iii)         Veri koruma etki değerlendirmesi 

CORNING, işlemenin Veri Sahibi’nin hak ve özgürlükleri için yüksek risk oluşturması muhtemel olduğu durumlarda Veri 

Koruma Etki Değerlendirmesi (veya DPIA) uygular17. Bir DPIA, İşleme'nin Veri Sahibi’nin hak ve özgürlükleri üzerindeki 

etkisini tespit etmek için İşleme faaliyetini değerlendirir ve bu etkiyi yönetilmesi için önerilerde bulunur. 

V. BU POLİTİKAYA UYMA TAAHHÜDÜ VE UYUM İÇİN UYGULANAN ARAÇLAR  

CORNING, Global Baş Gizlilik Görevlisi (“GCPO”), Bölgesel Veri Gizliliği Yöneticileri, Atanmış Veri Koruma Görevlileri 

(gerektiğinde GDPR’ye ve/veya yürürlükteki veri koruma yasasına göre) ve Yerel Gizlilik Sorumlusu’ndan oluşan CORNING 

Gizlilik Ofisi'ni (“CPO”) kurmuştur. CPO, CORNING Group düzeyinde iş bu Politika ve BCR'lere uyum sağlanmasından ve bu 

Politika ve BCR'lerde ve bunların yanı sıra ilgili politika ve prosedürlerde gerekecek herhangi bir değişikliği başlatılması ve 

koordinasyonundan sorumludur. CORNING ayrıca bu Politikaya gösterilen uyumu periyodik olarak izlemek ve CORNING 

tüzel kişiliklerinin ve çalışanlarının işlenen Kişisel Veriler için geçerli olan BCR'ler, yasalar, düzenlemeler ve sözleşmeye 

dayalı anlaşmalara uygun davranmalarını sağlamaya yardımcı olmak için programlar sürdürmektedir.  

Bu tür programlar, CORNING'in Politikamız ve BCR'lerin doğru, kapsamlı, görünür bir şekilde sunulmuş, tümüyle 

uygulamaya konulmuş ve erişilebilir olduklarını doğrulamasına olanak vermek için periyodik eğitimleri ve denetimleri 

içermektedir.  

Corning, çalışanların veri koruma sorunları konusunda farkındalıklarını arttırmak için bir eğitim programı başlatmıştır. Kişisel 

Verileri toplayan, işleyen veya bunlara erişimi olan yeni personel ve geçici işçilerin bir veri koruma eğitim programını 

tamamlaması gereklidir. Bundan başka, Kişisel Verileri toplayan, işleyen veya bunlara erişimi bulunan tüm çalışanların böyle 

bir programı düzenli olarak tamamlaması gerekli olacaktır. 

Ayrıca, bu Politika’nın, BCR'lerin ve diğer ilgili politika, prosedür veya kılavuzların güncellenmesini ve uygulanması için, iç ve 

dış ekipler tarafından düzenli olarak veri koruma uyumluluğu incelemeleri gerçekleştirilecektir. 

VI. İDDİALARIN ELE ALINMASI VE UYGULAMA MEKANİZMALARI  

CORNING tüzel kişilikleri, Kişisel Verilere iş bu Politika veya BCR'ler ile tutarlı olmayan bir biçimde erişilmesi, işlenmesi veya 

kullanılması durumunda geçerli yasalara uygun olarak disiplin cezalarının da dâhil olduğu uygun düzeltici işlemleri 

yapacaktır.  

Eğer bir Veri Sahibi BCR'ler veya bu Politikanın ihlal edildiği, Kişisel verilerinin BCR'ler veya bu Politika ile uyumlu olmayan 

bir biçimde işlendiği kanısına varırsa, Veri Sahibi aşağıda tanımlandığı gibi bir şikâyette bulunabilir.  

CORNING'in Veri Sahiplerinden gelen veri koruma şikayetlerini ele alma ve gizlilik şikayetlerini alma, belgeleme, soruşturma 

ve yanıt verme konusunda görev ve sorumlulukları tanımlayan bir prosedürü bulunmaktadır.  

Corning.com Veri Sahiplerinin şikayetlerini iletmelerini sağlamak için aşağıdakilerden en az biri olmak üzere pratik araçları 

sunar:  

▪ Şikâyet formuna web bağlantısı,  

▪ E-posta adresi, Telefon numarası veya Posta adresi.  

                                                           
16 GDPR Madde 30’a bakın. 
17 GDPR Madde 35. 
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Çalışanlar tarafından gönderilen veri koruma şikayetleri  

CORNING çalışanları, veri koruma şikayetlerini, CORNING’in intranet sitesinde ve dışa açık CORNING web sitesinde 

bulunan Gizlilik Şikayeti Formu aracılığıyla gönderebilir. Veri koruma şikayet formu doldurulduktan sonra form aşağıdaki 

yöntemlerle gönderilebilir:  

▪ CPO posta kutusuna e-posta yoluyla gönderim: privacy@corning.com  

▪ E-posta, geleneksel posta veya Atanmış Veri Koruma Görevlileri veya yerel Gizlilik Sorumlusu veya İK, Satış, 

Pazarlama, Küresel Tedarik Yönetimi, Finans, Sağlık ve Güvenlik departmanlarının yanı sıra diğer gerekli iş 

fonksiyonlarına şahsen teslimat  

Diğer Veri Sahipleri tarafından gönderilen veri koruma şikayetleri (örneğin, geçici işçiler, Tedarikçiler, müşteriler)  

Diğer Veri Konuları, veri koruma şikayetlerini dışa açık CORNING web sitesinde bulunan Gizlilik Şikayeti Formunu kullanarak 

gönderebilir. Veri koruma şikayet formu doldurulduktan sonra form aşağıdaki yöntemlerle gönderilebilir:  

▪ E-posta, posta veya kişisel teslimatla Atanmış Veri Koruma Görevlisi veya yerel Gizlilik Görevlisi’ne, Müşteri 

Hizmetleri temsilcisine, GSM temsilcisine veya Satış ve Pazarlama temsilcisine gönderim  

▪ CPO posta kutusuna e-posta yoluyla gönderim: privacy@corning.com  

Bir şikayette bulunulduğunda, makul bir süre içinde kabul edilir ve işlenir (talebin alınmasından itibaren bir ayı geçmeyecek 

şekilde. Bu süre talebin zorluğu ve talep sayısına bağlı olarak gerektiğinde iki ay daha uzayabilir.) CORNING, uzama söz 

konusu olursa, bu uzamayla ilgili Veri Sahibi’ni bilgilendirecektir. 

Veri Sahibi Corning'in cevaplarından tatmin olmazsa veya Veri Sahibi mevcut dahili şikayet mekanizmasını atlamak isterse, 
Veri Sahibi ilgili Denetim Makamına18 şikayette bulunma ve/veya yetkili yargı organına başvuruda bulunma19 hakkına 
sahiptir. 

 
VII. CORNING İRTİBAT NOKTALARI  

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz veya herhangi bir şikâyetiniz veya talebiniz ( erişim, itirazlar veya düzeltme talepleri 
gibi) varsa aşağıdaki adresten CPO ile iletişime geçmenizi öneriyoruz:  

Corning Privacy Office   
One Riverfront Plaza 

MP-HQ-W1-Z12 

Corning, NY 14831 

(607) 974-9000  

Privacy@corning.com   

 Bir CORNING çalışanıysanız, bölgenizin veya İş Biriminizin Atanmış Veri Koruma Görevlisi veya (varsa) Yerel Gizlilik 

Sorumlusu veya İK tarafından tayin edilmiş irtibat kişisiyle de iletişime geçebilirsiniz.  

VIII. DEĞİŞİKLİKLER  

Bu Politikada zaman zaman değişiklik yapılabilir. Politikanın en yeni versiyonu intranet ve dışa açık web sitesine konulacaktır 

ve ayrıca uygun şekilde (basılı kopya veya elektronik versiyonu) çalışanlara dağıtılabilir. 

                                                           
18 GDPR'nin uygulandığı yerlerde, Veri Sahibi’nin sürekli olarak ikamet ettiği, çalıştığı veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği AB Üyesi Devlet. 
19 GDPR’nin uygulanabilir olduğu durumlarda, Veri Sahibi’nin sürekli olarak ikamet ettiği veya Yerel Veri Sorumlusu’nun merkezi olan bir 
Üye Devlet’in mahkemesi. 
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