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OPET FUCHS MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

 

а) Контролер даних та Представник 

Відповідно до Закону про захист персональних даних №6698 ("Закон"), ваші персональні дані 

можуть оброблятися в наступному обсязі компанією Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi ("Компанія" або "Opet Fuchs"), як контролером даних. 

 

Ви можете знайти детальну інформацію про обробку ваших персональних даних у Політиці 

компанії Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi щодо захисту та обробки 

персональних даних (“Політика”) на веб -сайті 

https://www.opetfuchs.com.tr/en/legal/personal-data-protection 

 

б) Мета обробки персональних даних 

Ваші персональні дані будуть оброблятися компанією Opet Fuchs з метою отримання, оцінки 

та остаточного опрацювання Ваших думок, пропозицій, запитів та скарг, які Ви надіслали до 

нашої Компанії ("Цілі"), в рамках умов та цілей обробки персональних даних, зазначених у 

статтях 5 та 6 Закону. 

в) Перелік осіб та цілі, для яких можуть бути передані персональні дані 

Наші постачальники, юридично уповноважені державні установи та юридично уповноважені 

приватні особи з метою отримання, оцінки та остаточного оформлення Ваших думок, 

пропозицій, запитів та скарг, Koç Holding A.Ş. з метою перевірки господарської діяльності 

нашої Компанії та умов обробки даних, визначених у статті 5 Закону, та відповідно до правил 

передачі даних, визначених у статті 8 Закону. 

 

 

d) Спосіб і юридична причина збирання ваших персональних даних 

Ваші персональні дані збираються у фізичному середовищі під час ваших відвідувань наших 

дилерів та ділових партнерів, в електронному середовищі за допомогою веб -сайту, телефону, 

соціальних мереж, у межах умов обробки персональних даних, визначених у статті 5 Закону. 

 

e) Права суб'єкта персональних даних, передбачені статтею 11 Закону 

Цим ми заявляємо, що Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте такі права відповідно до 

статті 11 Закону: 

• Дізнатися, чи обробляються ваші персональні дані, 

• Вимагати отримання інформації у разі обробки ваших персональних даних, 

• З'ясувати мету обробки ваших персональних даних та чи використовувалися вони відповідно до 

цієї мети, 

• Знати третіх сторін, яким ваші персональні дані були передані вдома чи за кордоном, 

• Вимагати виправлення ваших персональних даних, якщо вони неповні або неправильно 

оброблені, та просити повідомити третій стороні, якій були передані ваші персональні дані, про 

процес, здійснений у цьому контексті, 

https://www.opetfuchs.com.tr/en/legal/personal-data-protection
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• Вимагати видалення або знищення ваших персональних даних, якщо причини їх обробки 

перестали існувати, хоча вони оброблялися відповідно до Закону та інших відповідних законів, і 

просити повідомити про здійснений у цьому контексті процес третім особи, яким були передані 

особисті дані, 

• Заперечувати проти появи будь-якого результату, якщо він є, який шкодить вам шляхом аналізу 

персональних даних виключно за допомогою автоматизованих систем; 

• Вимагати відшкодування збитків, якщо ви зазнаєте збитків через незаконну обробку ваших 

персональних даних. 

 

Ви можете надіслати свою заявку щодо вищезгаданих прав, заповнивши Анкету-заявку власника 

даних, яка доступна на веб-сайті https://www.opetfuchs.com.tr/en/contact-us/contact-form 

Ваша заявка буде розглянута безкоштовно якомога швидше відповідно до характеру вашого 

запиту, і в будь-якому випадку не пізніше ніж за тридцять днів; однак, якщо це потребує 

додаткових витрат, з вас може стягуватися плата відповідно до тарифу, встановленого Комісією з 

захисту персональних даних. 

 

 

 

 

https://www.opetfuchs.com.tr/en/contact-us/contact-form

