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Ek veri koruma bilgileri Madde 13 DSGVO (AB Veri Koruma 
Yönetmeliği) uyarınca 
Uyarınca:  

Müşteriler ve nihai müşteriler için (fuar standları için de) 

Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz 

Mesleki iletişim verilerinin sözleşmenin gerçekleştirilmesi, TRUMPF şirketler grubunun ürünleri ve hizmetleri 
hakkında bilgi aktarımı (reklam) amacıyla kayıt edilmesi ve işlenmesi. Bu kapsamda reklam posta yoluyla 
veya elektronik olarak sorumlunun doğrudan reklam ile ilgili haklı menfaati ile gerçekleşebilir. İletişim bilgisi 
bir fuardan kaynaklanıyorsa ilgililer yukarıda bahsi geçen amaçlarla kendileri ile iletişim kurulmasını arzu 
etmektedirler. Bunun yanı sıra veriler memnuniyet anketleri gerçekleştirmek üzere telefon görüşmeleri için de 
kullanılabilir. 

Mesleki iletişim verilerinin kaydedilmesi ve işlenmesi TRUMPF şirketler gurubunun ürünleri için sözleşmelere 
hazırlık yapılması ve bunların gerçekleştirilmesi (Mad. 6 Par. 1 (b) DSGVO (AB Veri Koruma Yönetmeliği)) 
ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi (Mad. 6 Par. 1 (c) DSGVO (AB Veri Koruma Yönetmeliği)) amacıyla 
gerçekleştirilir. Bunun yanında veriler reklam yapılması (örneğin e-posta gönderimleri, aramalar ve basılı 
malzeme gönderimleri) amacıyla kullanılır (Mad. 6 Par. 1 (f) DSGVO (AB Veri Koruma Yönetmeliği)). 

Verilerin aktarılması 

İlgililerin verileri bilgi işlem hizmet sağlayıcılarına bakım işleri çerçevesinde, sorumlunun bağlantılı olduğu 
TRUMPF şirketler grubu dahilinde ve haricinde diğer şirketlere reklam amacıyla veya pazarlama hizmet 
sağlayıcılarına destekleyici hizmetlerin sağlanması için erişilebilir hale getirilir. Taleplerin yanıtlanması veya 
danışmanlık için verilerin diğer TRUMPF şirketlerine veya bayilere aktarılması gerekli olur ise bu işlem 
gerçekleştirilir. 

Verilerin AB dışındaki üçüncü ülkelere aktarımı, sorumluların bağlantılı olduğu şirketler üzerinde ilgililerin 
verilerinin bulunduğu üçüncü ülke bilgi işlem sistemlerine erişiyor olması durumunda ve bunları reklam ve 
ilgili ürün veya hizmetin temini amacıyla söz konusu olur. 

Verilerinizi hangi süre boyunca muhafaza ediyoruz 

İlgililerin verileri bir sözleşme oluşmazsa karşılıklı bir iş ilişkisi ile ilgili bir ilginin varlığı tespit edilebildiği 
sürece kayıtlı tutulur. Bu durum genelde beş yıllık bir sürenin tamamlanmasının ardından söz konusu 
değildir. 

Dijital fuarlar için özel bilgiler 

Dijital fuar platformu kullanılırken veriler günlük dosyalarında, indirmelerde ve formlarda toplanır. Dijital fuar 
merkezindeki faaliyetlerinizin yanı sıra, reklam amaçlı (örneğin e-postalar, aramalar ve basılı materyaller için 
meşru menfaatimiz dahilinde) belirli teknolojilere, ürünlere ve hizmetlere olan ilginizi işleme koyarız (Mad. 6 
Para. 1 (f) GDPR).  

 


