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Giriş 

Bu Gizlilik Bildiriminde, Chevron Phillips Chemical Company LLC ve alt şirketlerinin ve bağlı 

şirketlerinin (birlikte "Chevron Phillips Chemical", "biz" veya "bizim"), bu Gizlilik Bildirimine 

bağlantı veren web sitelerimiz, çevrimiçi özelliklerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin (ayrı ayrı 

"Site" veya birlikte "Sitelerimiz") ziyaretçileri ve kullanıcıları (birlikte "kullanıcılar") hakkındaki 

bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği açıklanmaktadır. Belirli bir Siteyi barındıran 

Chevron Phillips Chemical şirketini Sitenin alt bilgisi veya "Hakkımızda" bağlantısı aracılığıyla 

tanımlayabilirsiniz.  Bu Gizlilik Bildirimi ayrıca, kurumsal tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle 

etkileşimler sırasında, ticaret fuarları aracılığıyla veya uygun olduğunda diğer çevrimdışı 

etkileşimler gibi çevrimdışı yollarla topladığımız Kişisel Bilgiler (aşağıda tanımlanmıştır) için de 

geçerlidir.  Bu Gizlilik Bildiriminin amaçları doğrultusunda Chevron Phillips Chemical, bu 

Gizlilik Bildiriminde belirtilen Kişisel Bilgilerin denetleyicisidir (yani sorumlu taraf).  

Kişisel Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen bu Gizlilik 

Bildiriminin "Bize Ulaşın" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. 

Aşağıdaki ilgili bağlantılara tıklayarak bu Gizlilik Bildirimindeki belirli konulara erişebilirsiniz:  

 

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanılması  

Kişisel Bilgilerinizin İfşası 

Tanımlama Bilgileri ve Benzer Teknolojiler 

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği 

Kişisel Bilgilerinizin Saklanması 

Harici Web Sitelerine Bağlantılar 

Çocukların Gizliliği 

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler 

Haklarınız 

Yetkili Temsilci 

Uluslararası Aktarımlar 



Bize Ulaşın 

 

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanılması  

Chevron Phillips Chemical; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, web ziyaretçilerimizin ve 

diğerlerinin gizliliğine önem verir ve saygı duyar. "Kişisel Bilgiler" genel olarak kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilebilecek her türlü bilgiyi ifade eder. Hakkınızda 

topladığımız Kişisel Bilgiler, genellikle yalnızca işle ilgili bağlamlara ilişkin olmakla birlikte, 

sizinle olan etkileşimlerimizin bağlamına bağlı olarak değişir. Aşağıda, amaçlarımız 

doğrultusunda sizden topladığımız Kişisel Bilgilerin türü ve bu bilgileri nasıl kullandığımız 

açıklanmaktadır. Ayrıca, belirli gizlilik yasalarının gerektirdiği şekilde, bu tür Kişisel Bilgilerin 

işlenmesinin yasal dayanağına ilişkin de bilgi sağlarız. 

 

Bağlam Veri Türleri Verilerin Toplanması ve 

Kullanılmasının Temel Amacı 

Hesap Kaydı Sitemizde bir hesap için 

kaydolduğunuzda, Chevron Phillips 

Chemical kullanıcı adınızı ve 

parolanızı, adınızı ve işle ilgili şu 

bilgileri toplarız: şirket adı, iş 

unvanı/sorumluluğu, e-posta adresi, 

telefon ve faks numarası, iş adresi, 

Chevron Phillips Chemical ile olan 

satın alma veya sözleşme ilişkinizin 

geçmişi. Ayrıca, hesabınızda oturum 

açmış durumdayken 

gerçekleştirdiğiniz eylemlerle ilgili 

bilgiler de toplayabiliriz. Onaylamanız 

halinde ürün ve hizmet tercihleri gibi 

bilgiler de toplayabiliriz. 

Kullanıcılarımıza hesapla ilgili 

işlevler sağlamaya ve sizinle ve 

kuruluşunuzla olan sözleşmemizi 

yerine getirmeye ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 



Bağlam Veri Türleri Verilerin Toplanması ve 

Kullanılmasının Temel Amacı 

Müşteri 

İlişkileri 

Yönetimi 

Siz veya kuruluşunuz bizden ürün 

veya hizmet aldığınızda hakkınızdaki 

belirli iletişim bilgilerini ve ilgili ticari 

bilgileri (ad, e-posta adresi, 

profesyonel iletişim bilgileri) toplarız.  

Ayrıca bu bilgileri kuruluşunuzla olan 

ilişkimizi yönetmek ve sürdürmek için 

kullanırız. Bazı durumlarda, gerekli 

olduğu ölçüde ve geçerli yasalara 

uygun olarak belirli arka plan veya 

tarama bilgilerini toplayabiliriz. 

Kullanıcılarımıza ürünler ve 

hizmetler sağlamaya ve 

kuruluşunuzla olan sözleşmemizi 

yerine getirmeye ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 

Tedarikçi 

İlişkileri 

Yönetimi 

Siz veya kuruluşunuz bize belirli bir 

ürün veya hizmet sağladığınızda 

hakkınızdaki belirli iletişim bilgilerini 

ve ilgili ticari bilgileri (ad, e-posta 

adresi, profesyonel iletişim bilgileri) 

toplarız.  Ayrıca bu bilgileri 

kuruluşunuzla olan ilişkimizi 

yönetmek ve sürdürmek için 

kullanırız.  Bazı durumlarda, gerekli 

olduğu ölçüde ve geçerli yasalara 

uygun olarak belirli arka plan veya 

tarama bilgilerini toplayabiliriz. 

Tedarikçilerimizle olan ilişkimizi 

yönetmeye ve kuruluşunuzla olan 

sözleşmemizi yerine getirmeye 

ilişkin meşru menfaatimiz vardır. 

Site 

Analizleri / 

Tanımlama 

Bilgileri 

Site etkinliğini izlemek için tanımlama 

bilgilerini ve diğer yöntemleri 

kullanırız. Bu tür araçların kullanımına 

ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki 

"Tanımlama Bilgileri ve Benzer 

Teknolojiler" bölümünü inceleyin. 

Sitemizin verimli bir şekilde 

çalışmasını sağlamaya, hesapla ilgili 

işlevler sağlamaya, platformumuz, 

hizmetlerimiz ve ürün tekliflerimizi 

geliştirmeye ve güvenlik 

standartlarını korumaya ilişkin 

meşru menfaatimiz vardır. 

E-posta 

Bağlantısı 

Bizden e-posta alırsanız mesajımızı 

açtığınızda, içerdiği herhangi bir 

bağlantıya veya afişe tıkladığınızda ve 

satın alma yaptığınızda ilgili verileri 

toplamak için belirli araçları kullanırız. 

Bu tür araçların kullanımına ilişkin 

daha fazla bilgi için aşağıdaki 

"Tanımlama Bilgileri ve Benzer 

Teknolojiler" bölümünü inceleyin. 

Sizinle olan iletişimlerimizle olan 

etkileşiminizi anlamak için bu 

bilgileri kullanmaya ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 



Bağlam Veri Türleri Verilerin Toplanması ve 

Kullanılmasının Temel Amacı 

Geri Bildirim 

/ Destek 

Bize geri bildirimde bulunursanız veya 

destek için bizimle iletişime 

geçerseniz yanıt vermek amacıyla 

adınızı ve e-posta adresinizi ve bize 

gönderdiğiniz diğer içerikleri toplarız. 

Geri bildiriminizi veya sorunlarınızı 

almak ve bunlara göre hareket etmek 

için bu bilgileri kullanmamıza 

ilişkin meşru menfaatimiz vardır. 

Mobil 

Cihazlar 

Sitemizi ziyaret etmek için 

kullanıldığında, mobil cihazınızdan 

cihazınızın yayınladığı benzersiz 

tanımlayıcı bilgileri gibi bilgileri 

toplarız. Bu tür araçların kullanımına 

ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki 

"Tanımlama Bilgileri ve Benzer 

Teknolojiler" bölümünü inceleyin. 

Benzersiz ziyaretçileri belirlemek ve 

kullanıcıların mobil cihazlarında 

bizimle olan etkileşimlerini anlamak 

için bu bilgileri kullanmaya ilişkin 

meşru menfaatimiz vardır. 

Posta 

Listeleri 

Posta listelerimizden birine 

kaydolduğunuzda, e-posta adresinizi 

veya posta adresinizi toplarız. 

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle 

ilgili bilgileri sizinle paylaşmaya ve 

size başka şekillerde pazarlama veya 

promosyon materyalleri sunmaya 

ilişkin meşru menfaatimiz vardır. 

Sosyal Medya 

Bilgileri 

Bizimle ilgili olduğunda sosyal medya 

kullanımınızla ilgili belirli bilgileri 

toplayabiliriz. 

Bizimle ilgili olduğunda sosyal 

medya sitelerimizi kullanımınızı ve 

etkileşimlerinizi anlamak ve alakalı 

içerik oluşturmak için bu bilgileri 

kullanmaya ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 

Web Sitesi 

Etkileşimleri 

Sitemize nasıl eriştiğinizi ve sitemizle 

nasıl etkileşime girdiğinizi izlemek 

için teknolojiyi kullanırız. Bu, 

tıkladığınız bağlantıları veya çevrimiçi 

formlarımıza yazdığınız bilgileri 

içerebilir. Bu, cihazınız veya 

tarayıcınızla ilgili bilgileri de 

içerebilir. Bu tür araçların kullanımına 

ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki 

"Tanımlama Bilgileri ve Benzer 

Teknolojiler" bölümünü inceleyin. 

Sitemizi daha fazla iyileştirmek 

amacıyla nasıl etkileşime girdiğinizi 

anlamak ve en faydalı 

bulabileceğiniz teklifleri seçmek için 

tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı 

anlamak üzere bu bilgileri 

kullanmaya ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. Ayrıca 

sahtekarlığı tespit etmeye ve 

önlemeye ilişkin de meşru 

menfaatimiz vardır. 



Bağlam Veri Türleri Verilerin Toplanması ve 

Kullanılmasının Temel Amacı 

Web 

Günlükleri 

Tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, 

İnternet Protokolü (IP) adresiniz 

(internet kullanıldığında bilgisayara 

otomatik olarak atanan bir numara), 

alan adınız, tıklama etkinliği, 

yönlendiren web sitesi ve/veya 

ziyaretçiler için bir tarih/zaman 

damgası gibi bilgileri toplarız.  Bu tür 

araçların kullanımına ilişkin daha fazla 

bilgi için aşağıdaki "Tanımlama 

Bilgileri ve Benzer Teknolojiler" 

bölümünü inceleyin. 

Ağlarımızı izlemeye; hataların veya 

sorunların ve güvenlik olaylarının 

belirlenmesi ve onarılması dahil 

olmak üzere Sitemizin işlevselliğini 

sağlamaya ve sürdürmeye; 

politikalarımız, prosedürlerimiz ve 

hüküm ve koşullarımızın 

değiştirilmesi veya ihlal edilmesi 

girişimleri dahil olmak üzere olası 

kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa 

dışı faaliyetleri araştırmaya, 

önlemeye veya bunlarla ilgili 

eylemde bulunmaya ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 

Başvuru 

Yapan 

Bilgileri  

Üçüncü taraf web siteleri 

(cpchem.com ile bağlantılı olan) 

aracılığıyla iş başvurusunda bulunan 

ziyaretçiler için, kişiyi istihdam 

amacıyla değerlendirmek üzere bilgi 

toplarız. Bu üçüncü taraf siteler 

tarafından toplanan Kişisel Bilgiler bu 

sitelerin gizlilik uygulamalarına ve 

politikalarına da tabi olacaktır.  Ayrıca 

geçerli yasalara uygun olarak ve 

bunların izin verdiği ölçüde, hassas 

veya özel kabul edilebilecek belirli 

Kişisel Bilgi türlerini (ör. ırk veya 

etnik köken, iş yerinde uygun ortamı 

ayarlamak için gerekli bilgiler, cinsel 

yönelim) de toplayabiliriz. 

İş başvurularını değerlendirmek 

üzere başvuru yapanın Kişisel 

Bilgilerini edinmeye ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır.  Uluslarüstü 

hukuk, ulusal hukuk veya toplu 

sözleşme, verileri bizim ve başvuru 

yapanların istihdam, sosyal güvenlik 

ve sosyal koruma hukuku 

alanlarındaki yükümlülüklerine ve 

haklarına uymak için işlememizi 

gerektirir. 

Promosyon 

Malzemeleri 

Size Chevron Phillips Chemical ürün 

ve hizmetleri, özel promosyonlar ve 

Chevron Phillips Chemical tarafından 

düzenlenen etkinlikler, fuarlar ve 

sergiler gibi girişimler hakkında 

tanıtım bilgileri göndermek amacıyla 

iletişim bilgileri ve adınız gibi Kişisel 

Bilgilerinizi işleyebiliriz. 

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle 

ilgili bilgileri sizinle paylaşmaya ve 

size başka şekillerde pazarlama veya 

promosyon materyalleri sunmaya 

ilişkin meşru menfaatimiz vardır. 



Bağlam Veri Türleri Verilerin Toplanması ve 

Kullanılmasının Temel Amacı 

Diğer Sesli veya görüntülü bilgileri video 

konferans veya diğer çevrimiçi iş 

birliği araçları aracılığıyla (geçerli 

yasalara uygun olarak ve bunların izin 

verdiği ölçüde) toplayabiliriz.  

İşimizi idare etmek ve 

çalışanlarımız, müşterilerimiz ve 

diğer üçüncü taraflara uygun iş yeri 

araçlarını sağlamak üzere bu tür 

bilgileri toplamaya ilişkin meşru 

menfaatimiz vardır. 

Kişisel Bilgileri doğrudan sizden toplarız ve ayrıca üçüncü taraflar (kuruluşunuzun müşterimiz 

olarak hareket ettiği ölçüde pazarlama amaçlı potansiyel müşteri bilgileri sağlayan şirketler 

ve/veya işvereniniz dahil), iş ortakları, bağlı şirketlerimiz veya halka açık kaynaklar dahil diğer 

kaynaklardan da sizinle ilgili Kişisel Bilgileri alabiliriz.  

Bize belirli Kişisel Bilgileri sağlamazsanız sorularınıza yanıt vermek veya müşteri hizmetleri 

talebinizi yanıtlamak veya size Sitemizi sunmak gibi talepte bulunulan toplama amacını yerine 

getiremeyebiliriz. Ancak aksi belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerinizi sağlamamanız sizin için yasal 

sonuçlar doğurmayacaktır. 

Yukarıdaki tabloda, bilgilerinizi toplamaya ilişkin temel amacımız açıklansa da, birçok durumda 

birden fazla amacımız vardır. Sonuç olarak, bilgilerinizi toplamamız ve işlememiz sizin onayınıza, 

bir sözleşmeyi yerine getirme ihtiyacımıza, yasalar kapsamındaki yükümlülüklerimize ve/veya 

işimizi yürütmeye ilişkin genel menfaatimize bağlı olarak farklı bağlamlara dayalı olabilir.

 

Kişisel Bilgilerinizin İfşası 

Aşağıdaki durumlarda Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebiliriz: 

• Hizmet Sağlayıcılar. Bu tür bilgileri, ürün ve hizmetler sağlamada, yetenek kazanımında, bilgi 

teknolojisi desteğinde ve müşteri hizmetleri desteğinde bize yardımcı olan hizmet sağlayıcılara 

ifşa edebiliriz.  

• Bağlı Şirketler. Bu tür bilgileri, ürün ve hizmetlerimizi sağlamak için gerektiği ölçüde ve genel 

olarak küresel bir kuruluşun idaresi için gerektiğinde yan şirketler, bağlı şirketler veya ortak 

girişimlere ifşa edebiliriz. 

• Onayınızla Yapılan Diğer İfşalar. Bilgilerinizi, bu Gizlilik Bildiriminde başka bir yerde 

açıklanmayan diğer bağımsız üçüncü taraflara ifşa etmemizi isteyip istemediğinizi sorabiliriz. 

• Kurumsal İşlemler. Kişisel Bilgilerinizi şirket birleşmesi, bütünleşmesi veya diğer kurumsal 

yeniden yapılanma işlemleri bağlamında, varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının alıcısına 

ya da bir finansman anlaşması veya ortak tanıtım anlaşması uyarınca ifşa edebiliriz. Söz konusu 



alıcı, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilenlere makul benzerlikteki hüküm ve koşullara tabi 

olacaktır.  

• Diğer Taraflar. Kişisel Bilgileri mahkeme celpleri, yakalama emirleri ya da mahkeme 

emirlerine yanıt olarak veya yasal bir süreçle bağlantılı olarak, ilgili yasalara veya bir devlet 

talebine uymak amacıyla ifşa edebiliriz. Ayrıca bu tür bilgileri, haklarımızı tesis etmek veya 

kullanmak, yasal bir iddiaya karşı savunma yapmak, olası yasa dışı faaliyetler, şüpheli 

dolandırıcılık, bir kişinin ya da mülkün güvenliğine yönelik risk veya politikalarımızın ihlali 

ile ilgili olarak araştırma yapmak, bunları önlemek veya bunlara önlem almak amacıyla da ifşa 

edebiliriz.  

Kişisel Bilgilerinizi bunların pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere üçüncü 

taraflarla paylaşmayız veya satmayız. 

 

Tanımlama Bilgileri ve Benzer Teknolojiler 

Geçerli yasalara uygun olarak, Sitemizde tanımlama bilgileri, web işaretçileri veya diğer izleme 

teknolojilerini (birlikte "Tanımlama Bilgileri") kullanabiliriz. Tanımlama bilgileri, gezinti 

sırasında ziyaretçilerin web tarayıcılarına aktarılan ve/veya cihazlarında depolanan küçük 

miktardaki verilerdir; bunlar web tarayıcınız tarafından işlenir ve saklanır.  

Sitemizde aşağıdaki tanımlama bilgisi türlerini kullanabiliriz:  

Tanımlama Bilgisi Türü Açıklama 

Gerekli Tanımlama Bilgileri Bunlar, Sitemizin çalışması için gerekli olan 

ve Sitede gezinmenizi ve Siteyi ve özelliklerini 

kullanmanızı sağlayan tanımlama bilgileridir. 

Bu gerekli tanımlama bilgileri olmadan, Site 

sizin için olmasını istediğimiz kadar sorunsuz 

çalışmayacaktır ve Siteyi veya talep ettiğiniz 

bazı hizmetleri veya özellikleri de 

sağlayamayabiliriz. Bu tanımlama bilgilerinin 

kullanıldığı yerlerin örnekleri arasında şunlar 

bulunmaktadır: oturum açtığınız zamanları 

belirlemek, hesabınızın etkin olmadığı 

zamanları belirlemek ve diğer sorun giderme 

ve güvenlik amaçları. 

Analiz Amaçlı Tanımlama Bilgileri Analiz amaçlı tanımlama bilgileri, Sitemizdeki 

ziyaretçi sayısını, bizi ziyaret etme sayılarını 

ve bir kullanıcının Sitemizdeki belirli sayfaları 



görüntüleme sayısını anlamamızı sağlar. 

Analiz amaçlı tanımlama bilgileri, ziyaret 

ettiğiniz Site ve Sitemizi birden çok kez ziyaret 

edip etmediğinizle ilgili belirli bilgileri 

toplamamıza izin vermekle birlikte, bunları 

adınız veya adresiniz gibi ayrıntıları öğrenmek 

için kullanamayız. 

İzleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgileri aşağıdakiler dahil çeşitli nedenlerle 

kullanabiliriz:  

• Sitemizin kullanımını kolaylaştırmak. 

• Kullanıcıların Sitemizle nasıl etkileşime girdiğine ilişkin metrikleri toplamak. 

• Güvenlik amaçları.  

Takip Etme: Sitemiz, şu an için tarayıcıların "Takip Etme" veya eşdeğer sinyallerini kabul edecek 

şekilde yapılandırılmamıştır.  

 

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği 

Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini ciddiye alırız. İletim sırasında ve ulaştıktan sonra bize gönderilen 

Kişisel Bilgileri korumak amacıyla genel kabul gören sektör standartları dahil Kişisel Bilgilerinizi 

korumaya yönelik ticari olarak makul teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemleri kullanırız. 

Ancak, internet üzerinden yapılan hiçbir iletim veya elektronik depolama yöntemi tamamen 

güvenli değildir, bu nedenle ne yazık ki mutlak güvenliği garanti edemeyiz. Yasal olarak sizi 

bilgilendirmemiz gereken bir ihlal durumunda, yasaların izin vermesi halinde size elektronik 

olarak, yazılı şekilde veya telefon yoluyla bildirimde bulunabiliriz. Bizimle olan etkileşiminizin 

artık güvenli olmadığını düşünmek için nedeniniz varsa (örneğin, bizde sahip olabileceğiniz bir 

hesabın güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız) lütfen aşağıda "Bize Ulaşın" başlığı altında 

ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde hemen bizimle iletişime geçin.   

 

Kişisel Bilgilerinizin Saklanması 

Kişisel Bilgilerinizi saklama süremiz, bunları hangi bağlamda ve hangi amaçla topladığımıza 

bağlıdır. Geçerli yasalar farklı bir saklama süresi gerektirmediği sürece, Kişisel Bilgileri genellikle 

toplanma amacına ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklarız. 



 

Harici Web Sitelerine Bağlantılar 

Bu Site Chevron Phillips Chemical'a ait olmayan veya tarafından kontrol edilmeyen diğer web 

sitelerine bağlantılar sağlar. Bu web sitelerinin gizlilik politikalarının Chevron Phillips 

Chemical'ın gizlilik politikalarından farklı olabileceğini ve bu Gizlilik Bildiriminin yalnızca bu 

Sitede toplanan Kişisel Bilgiler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Üçüncü taraf web siteleri 

üzerinde bir kontrolümüz yoktur ve Sitemizde bağlantı verilen bir üçüncü taraf web sitesinin 

gizlilik veya ticari uygulamalarından sorumlu veya yükümlü olmayız. Bu tür web sitelerinin içerik 

ve politikalarından sorumlu olmadığımızdan ziyaret edebileceğiniz web sitelerinin gizlilik 

bildirimlerini okumanızı öneririz. 

 

Çocukların Gizliliği 

Chevron Phillips Chemical, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek Kişisel Bilgi toplamaz ve 13 

yaşın altındaki kullanıcılar Chevron Phillips Chemical'a Kişisel Bilgi göndermemelidir. 

Çocuğunuzun onayınız olmadan bize Kişisel Bilgi sağladığını öğrenirseniz ve çocuğunuz 13 

yaşından küçükse lütfen aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı 

şekilde ethics@cpchem.com adresinden bizi uyarın veya bize yazın. Kişisel Bilgileri 

sistemlerimizden kaldırmak için derhal adım atacağız. 

 

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler 

Geçerli yasaların sınırlandırdığı ölçüler haricinde, güncelleme bildirimini belirgin bir şekilde 

Sitemizde yayınlayarak uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bu Gizlilik 

Bildirimini güncelleme hakkını saklı tutarız. Tüm güncellemeler, bu bildirime yapılan 

güncellemelerin yayınlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hakkınızda toplanan tüm 

bilgiler için geçerli olacaktır. Bu bildirimde hakkınızda önceden toplanmış olan Kişisel Bilgileri 

mailto:ethics@cpchem.com


önemli ölçüde etkileyen bir değişiklik yaparsak e-posta adresinize sahip olduğumuz ölçüde sizi e-

posta ile bilgilendireceğiz ve/veya geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda sizden onay alacağız. 

 

Haklarınız 

 Bulunduğunuz yere bağlı olarak, aşağıda ayrıntıları verilen ek haklara sahip olabilirsiniz.  

• Onayınızı geri alma hakkı: Kişisel Bilgilerinizi işlememizin belirli bir unsurunun sizin 

onayınıza dayandığı ölçüde, bu onayı herhangi bir zamanda gelecekte geçerli olacak şekilde 

geri alabilirsiniz. Bu tür bir geri alma, onayın geri alınmasından önceki işlemenin yasallığını 

etkilemeyecektir. 

• Ek veri gizliliği hakları: Geçerli veri koruma yasaları uyarınca şu haklara sahip olabilirsiniz: 

(i) Kişisel Bilgilerinize erişim talep etme; (ii) Kişisel Bilgilerinizin düzeltilmesini talep etme; 

(iii) Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep etme; (iv) Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin 

kısıtlanmasını talep etme; (v) veri taşınabilirliği talep etme ve/veya (vi) Kişisel Bilgilerinizin 

işlenmesine itiraz etme (profil oluşturulmasına itiraz etme dahil). Lütfen yukarıda ifade edilen 

hakların geçerli yerel veri koruma yasaları kapsamında sınırlı olabileceğini unutmayın.  

• Kişisel Bilgilerinize erişim talep etme hakkı: Sizinle ilgili Kişisel Bilgilerin işlenip 

işlenmediğine ilişkin bizden teyit alma ve işlenmeleri durumunda Kişisel Bilgilere erişim talep 

etme hakkına sahip olabilirsiniz. Bu erişim bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, işleme amaçlarını, 

ilgili Kişisel Bilgi kategorilerini ve Kişisel Bilgilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcıları 

veya alıcı kategorilerini içerir. Ancak bu mutlak bir hak değildir ve diğer kişilerin çıkarları 

erişim hakkınızı kısıtlayabilir. Kişisel Bilgilerin bir kopyasını ücretsiz olarak alma hakkına 

sahip olabilirsiniz. Talep ettiğiniz diğer kopyalar için idari maliyetlere dayalı olarak makul bir 

ücret talep edebiliriz. 

• Düzeltme talep etme hakkı: Sizinle ilgili olan yanlış Kişisel Bilgileri düzeltmemizi sağlama 

hakkına sahip olabilirsiniz. İşlemenin amaçlarına bağlı olarak, ek bir beyan sağlama yolu dahil, 

eksik Kişisel Bilgilerinizi tamamlanmasını sağlama hakkına sahip olabilirsiniz. 

• Silme talep etme hakkı (unutulma hakkı): Belirli koşullarda, sizinle ilgili olan Kişisel 

Bilgileri silmemizi sağlama hakkına sahip olabilirsiniz ve bu Kişisel Bilgileri silmemiz zorunlu 

olabilir. 

• İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı: Belirli koşullarda, Kişisel Bilgilerinizin 

işlenmesinin kısıtlanmasını sağlama hakkına sahip olabilirsiniz. Böyle bir durumda, ilgili 

veriler işaretlenir ve yalnızca belirli amaçlar için tarafımızca işlenebilir. 

• Veri taşınabilirliği talep etme hakkı: Belirli koşullarda, bize sağladığınız sizinle ilgili olan 

Kişisel Bilgileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir 

biçimde alma hakkına sahip olabilirsiniz ve bu verileri herhangi bir engellememiz olmaksızın 

başka bir tüzel kişiye iletme hakkına sahip olabilirsiniz. 

• İtiraz etme hakkı: Belirli koşullarda, herhangi bir zamanda özel durumunuza ilişkin 

gerekçelerle, Kişisel Bilgilerinizin tarafımızca işlenmesine itiraz etme hakkına sahip 



olabilirsiniz ve Kişisel Bilgilerinizi artık işlememiz gerekli olabilir. Bu tür bir itiraz hakkı, 

özellikle ürün ve hizmetlerimize ilişkin ilgi alanlarınızı daha iyi anlamak veya doğrudan 

pazarlamaya yönelik profil oluşturma amacıyla Kişisel Bilgilerinizi topladığımızda ve 

işlediğimizde geçerli olabilir. İtiraz etme hakkına sahipseniz ve bu hakkınızı kullanırsanız 

Kişisel Bilgileriniz tarafımızca bu amaçlar doğrultusunda artık işlenmeyecektir. Bu Gizlilik 

Bildiriminin "Bize Ulaşın" bölümünde veya aşağıda "AB Temsilcimizin İletişim Bilgileri" alt 

bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek bu hakkı kullanabilirsiniz. Bu tür bir 

itiraz hakkı özellikle, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, bir sözleşme yapmadan önce adım atmak 

veya halihazırda yapılmış bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse mevcut olmayabilir.  

• Hangi Kişisel Bilgilerin ve Kime Satıldığını veya Kiminle Paylaşıldığını Bilme Hakkı. Şu 

anda Chevron Phillips Chemical, Kişisel Bilgilerinizi bunların pazarlama amaçları 

doğrultusunda kullanılmak üzere üçüncü taraflara satmamakta veya paylaşmamaktadır.  

• Kişisel Bilgilerin Satılmasını veya Paylaşılmasını Yasaklama Hakkı. Şu anda Chevron 

Phillips Chemical, Kişisel Bilgilerinizi bunların pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılmak 

üzere üçüncü taraflara satmamakta veya paylaşmamaktadır.  

• Hassas Kişisel Bilgilerin Kullanılmasını ve İfşasını Sınırlama Hakkı. Hassas veya özel 

Kişisel Bilgileri yalnızca toplanma amaçları doğrultusunda gerektiğinde kullanacağız.  Bu 

durum değişirse, e-posta adresinize sahip olduğumuz ölçüde sizi e-posta ile bilgilendireceğiz 

ve bu tür ek kullanımları kısıtlama hakkına sahip olabilirsiniz. 

• Ayrımcılığa Uğramama Hakkı. Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan bir hakkı kullanan kişilere 

karşı ayrımcılık yapmayız. Ancak Chevron Phillips Chemical, hizmetlere erişim olanağı 

sağlamak için Kişisel Bilgilerinizin kullanılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, özellikle silme 

hakkınızı kullandığınızda, Kişisel Bilgilerinizi gerektiren hizmetlerin bazı yönlerine erişiminizi 

kaybedebilirsiniz. 

Geçerli yasalar kapsamında bu haklardan birini kullanmayı seçerseniz geçerli yasaların öngördüğü 

süre içinde yanıt vereceğiz. Lütfen yukarıdaki hakların çoğunun istisnalara ve sınırlamalara tabi 

olduğunu unutmayın. Haklarınız ve yanıtlarımız, ikamet ettiğiniz ülkeye veya bölgeye göre 

değişiklik gösterecektir.  

Haklarınızı kullanmak için lütfen bu Gizlilik Bildiriminin "Bize Ulaşın" bölümünde belirtildiği 

şekilde bizimle iletişime geçin. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizle ilgili sorularınız veya endişelerinizle 

ilgilenmediğimiz takdirde, yetkili veri koruması denetleyici kurumuna şikayette bulunma hakkına 

da sahipsiniz.  

 Yetkili Temsilci 

Belirli yargı alanlarında, sizin adınıza hareket etmeye yetkili bir kişi, Kişisel Bilgilerinizle ilgili 

olarak doğrulanabilir kullanıcı talebinde bulunabilir. Sizin adınıza belirli gizlilik haklarını 

kullanmak üzere talep göndermesi için yetkili bir kişi belirlerseniz yetkili temsilciye sizin adınıza 

talepte bulunma onayı verdiğinizin doğrulanmasını isteriz. Sizin adınıza talep göndermesi ve 

kimliğinizi doğrudan bizimle doğrulaması için yetkili temsilciye verdiğiniz imzalı onayın bir 

kopyasını bize sağlamalısınız.  



Doğrulanabilir talebiniz: (i) sizin hakkında Kişisel Bilgi topladığımız kişi veya yetkili temsilci 

olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamızı sağlayan yeterli bilgileri sağlamalıdır ve (ii) doğru 

bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyacak şekilde talebinizi 

yeterli ayrıntıyla açıklamalıdır. Doğrulanabilir kullanıcı talebinde sağlanan Kişisel Bilgileri 

yalnızca talepte bulunanın kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için kullanacağız.  

 

Uluslararası Aktarımlar 

 

Hakkınızda topladığımız veya aldığımız Kişisel Bilgiler, belirli durumlarda Kişisel Bilgilere yerel 

hukuk perspektifinden yeterli düzeyde koruma sağlamadığı düşünülen ülkeler dahil bulunduğunuz 

ülkenin dışındaki alıcılara aktarılabilir/erişilebilir hale getirilebilir ve bunlar tarafından işlenebilir.   

Kişisel Bilgileri uygun şekilde korumak amacıyla aktarımı; Avrupa Komisyonu tarafından kabul 

edilen standart sözleşme maddeleri ve/veya Birleşik Krallık için olan benzer sözleşme 

yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun önlemlere dayandıracağız. 

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, Chevron Phillips Chemical Gizlilik Bildiriminin sonunda 

belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek bu tür uygun önlemlerin bir kopyasını talep etme 

hakkına sahip olabilirsiniz. 

 

Bize Ulaşın 

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen ethics@cpchem.com adresinden e-posta 

göndererek ya da şu adrese posta göndererek bizimle iletişime geçin: 

Chevron Philips Chemical Company 

İlgili: Ethics & Compliance Office 

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, TX 77380 

İsterseniz şu telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz: +1-800-231-1212 

AB Temsilcimizin İletişim Bilgileri: gdpr@cpchem.com. 
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