
   
  
     

  
Bu metni, veri sorumlusu sıfa2yla Ge5r Perakende Lojis5k A.Ş. (“Ge#r” veya “Şirket”) olarak, Ge5r bayisi 
olmak üzere başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında siz değerli potansiyel 
bayi adaylarımızı bilgilendirmek için hazırladık.  

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin sorularınızla ilgili olarak bizimle 
kisiselveriler@ge5r.com e-mail adresi üzerinden ile5şime geçebilirsiniz. 

Ge5r olarak potansiyel bayi adaylarının aşağıda belir5len kişisel verilerini işliyoruz:   

Kişisel verileriniz, www.ge5r.com üzerinde yer alan online bayi başvuru formu, e-mail ve telefon 
üzerinden elektronik olarak ve otoma5k yöntemlerle, basılı formlar ve elden teslim edilen bilgi/belgeler 
vasıtasıyla ise fiziki olarak ve kısmen otoma5k ve otoma5k olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

  
Ge5r olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçla yur5çi ve yurtdışında işliyoruz:  

− Potansiyel bayi/dağı2cı adaylarıyla olan ilişkilerin yöne5mi, 

− Bayilik başvuruları ve değerlendirmeleri için sizinle ile5şime geçilmesi, 

− Bayi seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

− Bayi adaylarının Ge5r poli5kalarına uygunluğunun denetlenmesi,  

Bayi Başvurularına İlişkin Aydınlatma Metni

Ge#r Hangi Kişisel Verilerimi İşliyor?

Kimlik İle#şim İş Tecrübesi Diğer Bilgiler

Ad-soyad, 
doğum tarihi, 

T.C. kimlik 
numarası

Cep telefonu 
numarası, 

adres, e-posta 

Mevcut işiniz veya 
işyeriniz, Önceki 
işyerleriniz ile bu 

işyerlerindeki 
görev ve 

tecrübenize ilişkin 
bilgiler 

EğiFm seviyesi, potansiyel bayi adayı 
risk değerlendirmeleri, referans 

bilgileri, yaGrım, aylık net gelir ve 
gelir beklenFsi bilgileri, işin yöneFmi, 

bayilik tecrübesi ile başvuru 
kapsamında bize sağladığınız diğer 

bilgileriniz.

Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle Toplanıyor? 

Kişisel Verilerim Hangi Amaçlarla İşleniyor? 

mailto:kisiselveriler@getir.com
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− Bayi adayı seçme ve değerlendirme sürecinde referans kontrolü gerçekleş5rmek, 

− Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

− Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,  

− Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

− Risk yöne5mi süreçlerinin yürütülmesi, 

− Yetkili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde finansal/mali/hukuki sorgulama süreçlerinin 
yürütülmesi, 

− Şirket operasyonlarının güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,  

− İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.  

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belir5len hukuki sebeplere 
dayalı olarak işlenebilir. Bu hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında ise, kişisel verileriniz açık 
rızanızı sağlamış olmanız durumunda işlenebilir.  

Ge5r, potansiyel bayi adaylarının kişisel verilerini, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin Ge#r’in meşru menfaatleri için zorunlu 
olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yur5çi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belir5len amaçlarla 
aktarılır:  

Ge#r’in Kişisel Verilerimi İşlerken Dayandığı Hukuki Sebepler Neler? 

Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

İlgili 
İş Ortakları & Tedarikçiler

Üçüncü taraflardan ürün/hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, iş 
ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yöne5mi, finans ve 
muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi 
ve dene5mi, ile5şim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Yetkili Kişi, Kurum ya da 
Kuruluşlar

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine ge5rilmesi ve faaliyetlerimizin 
mevzuata uygun olarak yürütülmesi. 

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim? 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf


   
  
     

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) 
haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belir5len haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Ge5r’e iletmek için 
aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:  

1.  Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi kisiselveriler@ge5r.com mail 
adresine iletebilirsiniz.  

2. Taleplerinizi yazılı olarak, E5ler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok 
No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. 

3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belir5len diğer yöntemleri tercih 
edebilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
mailto:kisiselveriler@getir.com
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24455&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri%2520sorumlusuna

