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VALEO TEST ARAÇLARI VERİ TOPLAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Valeo (Valeo, biz, bize ya da bizim) test araçlarını gerçek yaşam ortamlarında ürünleri test
etmek için kameralarla donatıyoruz. Test araçlarımız yolda ilerledikçe, kameralar sizin
görüntünüzün yakalanabileceği fotoğraf ve videoları toplar. Bu, örneğin, sokakta yürürken
veya test aracımızın yanında bir araç sürerken olabilir. Bu kameralar sizi yakalasa bile, sizi belirli
bir birey olarak tanımlamakla ilgilenmediğimizden ve yalnızca teknolojilerimize
odaklandığımızdan emin olabilirsiniz.
Gizliliği çok ciddiye alıyoruz. Bu gizlilik bildiriminde test araçlarımızla hangi verileri
yakaladığımızı ve kaydettiğimizi açıklıyoruz. Bu bildirim yayalar ve test araçlarımız dışındaki
diğer kişiler içindir.
1. Genel ilkeler
Valeo; kişisel verileri, son Avrupa Küresel Veri Koruma Yönetmeliği (burada bundan sonra
“DPR” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde
işlemeyi ve veri sahiplerinin haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder. DPR kapsamındaki
yükümlülüklerimizi başlatabilecek ürünler geliştirdiğimizde, tasarladığımızda ve ürettiğimizde,
bu tür ürünleri tasarlama ve geliştirme aşamasında tasarımda gizlilik ve güvenlik ilkelerini göz
önünde bulunduruyoruz. Valeo, çok sayıda politika, prosedür, araç, form ve sözleşme
maddesinin yanı sıra ayrıntılı bir eğitim ve farkındalık programını kapsayan kapsamlı bir veri
koruma uyumluluk programına sahiptir.

2. Biz kimiz?
Valeo, test araçlarımızla topladığımız kişisel verilerin veri denetleyicisidir. Merkezimiz Paris'te
(43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex, Fransa) olup dünya çapında 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz.

3. Hangi kişisel verileri topluyoruz?
Bir yüksek teknoloji otomotiv şirketi olarak, yenilikçi ürünlerimizi, teknolojimizi ve
uygulamalarımızı tasarlamak ve test etmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük
yatırımlar yapmaktayız. Buna ürünlerimizi gerçek hayattaki ortamlarda test etmek de dahildir.
Yukarıda belirtildiği gibi, test araçlarımız yolda ilerlerken, bu test araçlarındaki kameralar
görüntünüzün yakalanabileceği fotoğraf ve videoları toplar.
Bu fotoğrafları ve videoları, bir birey olarak sizin kimliğinizi belirlemek veya hakkınızda kararlar
vermek amacıyla değil, yalnızca test araçlarına yerleştirilmiş ürünlerimizin veya sistemlerimizin
çevre ortamlarındaki nesneler arasında ayrım yapma yeteneğini geliştirmek amacıyla toplarız.
Yakalanan tüm kişisel verilere sıkı güvenlik önlemleri uyguluyoruz ve görüntünüzü
ortamınızdan bulanıklaştırmak için anonimleştirme teknikleri uyguluyoruz. Bu önlemler
hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda “kişisel verileri nasıl kullanıyoruz” ve “kişisel verileri nasıl
güvence altına alıyoruz” bölümlerinde bulabilirsiniz.
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4. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?
Valeo, test araçlarımızdan gelen kayıtları, toplanma amaçlarına ulaşmak için gereken süre
boyunca veya medeni, ceza ve ticaret hukuku da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuatta
belirtilen saklama sürelerine uygun olarak güvenli bir ortamda tutacaktır. Araçlarda güvenlikle
ilgili teknoloji geliştiren ve test eden bir şirket olarak Valeo, son ilgili ürün piyasaya
sunulduktan sonra 15 yıllık bir süre için ürün geliştirme verilerini muhafaza etmemizi
gerektiren sıkı düzenleyici rejimlere tabidir.

5. Kişisel verileri nasıl kullanırız?
Test araçlarımızın çektiği fotoğraf ve videoları araştırma, analiz veya doğrulama çalışmalarımızı
desteklemek için kullanıyoruz. Özellikle, bu fotoğraf ve videoları, yayaların ya da caddedeki
diğer sürücülerin hareketlerini ve davranışlarını anlamak için, böylece hem yeni araçlarda
(bizim tarafımızdan ya da diğer araç üreticileri tarafından satılabilecek) algılama sensörleri
geliştirmek ve eğitmek hem de ürünlerimiz ve hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan
yapay zeka teknolojisi için analiz ediyoruz.
Her durumda, yakaladığımız görüntüler kimliğinizi belirlememize ve sizinle ilgili kararlar
vermemize izin verecek diğer verilerle asla ilişkilendirilmez. Sizin kimliğinizi belirlemekle
ilgilenmiyoruz veya başkalarının sizin kimliğinizi görüntülerimizden belirlemesine izin
vermiyoruz. Görüntüler sadece ürün geliştirmek ve değerini artırmak amacıyla teknikolor
istatistik amaçlı ve yapay zekayı ve ilgili tüm teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan bilimsel
araştırmalar için kullanılacaktır.
Valeo, bu testler sırasında toplanan kişisel verilerin toplanmasını, aktarılmasını ve kullanımını
yönetmek için verilere sağlam gizlilik ve güvenlik önlemleri uygulamak da dahil olmak üzere
özel protokoller geliştirmiştir. Valeo, görüntülerin kalitesi ve test sonuçları üzerinde bir etkisi
olmadıkça, analiz etmeden önce görüntülere anonimleştirme teknikleri uygulayacaktır (örn.
bu görüntülerde bulunan kişileri bulanıklaştırarak).

6. Kişisel verilerinizi işlemek için hangi yasal dayanağımız var?
Yukarıda belirtildiği gibi, test araçlarımız tarafından çekilen/yakalanan fotoğraf ve videolara
anonimleştirme teknikleri uyguluyoruz, bu nedenle bunların kişisel veriler içerdiğini
düşünmüyoruz. Bir kişinin kimliğini belirlememize izin verecek ayrıntıları tutabileceğimiz sınırlı
durumlarda, aşağıdaki yasal gerekçelere dayanırız:
Test araçlarımız tarafından toplanan fotoğraf veya videolarda yer alan kişisel verileri, ürün
güvenliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olduğundan
işleriz. Bu verileri ayrıca, ürünlerimizin teknik gereksinimler ve spesifikasyonlara veya güvenlik
gerekliliklerine uygunluğunu sağlama, gerçek yaşam ortamlarındaki performanslarını ve
güvenilirliklerini değerlendirmeyi de içeren ürünlerimizi iyileştirme konusundaki meşru
menfaatlerimizi gözetmek için işleriz. Son olarak, geçerli yargı yetkisinin bize yapmaya izin
verdiği yerlerde, test araçlarımız tarafından yakalanan kişisel verileri bilimsel araştırma
amacıyla kullanabiliriz.
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7. Kişisel verileri nasıl paylaşıyoruz?
Diğer Valeo şirketleri: Valeo küresel bir şirket olup küresel ölçekte faaliyet göstermektedir. Bu
nedenle kişisel verileriniz sadece ülkenizdeki Valeo çalışanları tarafından değil, aynı zamanda
diğer ülkelerdeki Valeo şirketlerindeki çalışanlar tarafından da işlenebilir. Bu çalışanların
nerede bulunduklarına bakılmaksızın, bu tür veriler Valeo’nun Veri Koruma Uyum programına
tabi olacak ve Valeo kuruluşu genelinde aynı düzeyde özen ve dikkatle ele alınacaktır.
Valeo’nun Veri İşleyicileri: Valeo’nun kişisel verilerin işlenmesini bir üçüncü taraf sağlayıcıya
yaptırması gerektiğinde, veri işleyicisi özenle seçilir ve kişisel verileri yalnızca açıkça
tanımlanmış amaçlar için kullanmasını gerektiren veri işleme anlaşmaları ile bağlı kılınır. Veri
işleyicinin personeli de katı gizlilik sözleşmelerine ve eğitime tabidir.
Diğer üçüncü taraflar: Kişisel verileri bu bildirimde açıkladığımız amaçlar için danışmanlarımıza
(örn. yasal, finansal, ticari veya diğer danışmanlar) ve yasaların izin verdiği üçüncü taraflara
(örneğin polis, düzenleyiciler, devlet kurumları veya adli veya idari yetkililer) açıklayabiliriz.
Ayrıca, ürünlerimizin test sürüşleri sırasında çekilen fotoğrafları veya videoları (adlar veya
diğer kişisel veri türleri hariç) sürücüsüz araç teknolojisi alanındaki araştırma ve geliştirme
topluluğu üyelerine, bu görüntüleri kendi amaçları için analiz etmek ve bir bütün olarak bu
alanda teknolojinin güvenliğini artırmak için bulgularını bizimle paylaşmalarına olanak vermek
amaçlarıyla açıklayabiliriz. Bu mühendisler ayrıca katı gizlilik sözleşmelerine ve erişim
koşullarına tabidir. Kişisel verilerinizin paylaşılmış olabileceği topluluğun üyelerinin bir listesini
görmek isterseniz, lütfen “bizimle nasıl iletişime geçilir?” başlıklı bölümde belirtilen Veri
Koruma Görevlimizle iletişime geçin.
Veri dışa aktarma: Kişisel verilerin paylaşılmasının Valeo’nun bu tür verileri Avrupa Birliği
dışına aktarmasını gerektirdiği her durumda, AB Komisyonu onaylı uluslararası veri aktarım
hükümlerine katılmak da dahil olmak üzere kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için
gerekli tüm önlemler uygulanır. Bu tür hükümlerin bir kopyasını almak istiyorsanız, lütfen
"bizimle nasıl iletişime geçilir?" başlıklı bölümde ayrıntılı bilgileri verilen Veri Koruma
Görevlimizle iletişime geçin.

8. Kişisel verileri nasıl güvence altına alıyoruz?
Veri güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlamayı taahhüt ediyoruz. Araştırma, geliştirme ve test
faaliyetlerimizin bir parçası olarak toplanan kişisel verileri anonimleştirmeye veya takma ad
takmaya çalışıyoruz.
Küresel Veri Koruma Uyumluluk programımız, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için
kültürel, organizasyonel, fiziksel ve teknik önlemleri geliştirmemize ve korumamıza yardımcı
olan eğitimi, kontrolleri, politikaları, prosedürler ve yönergeleri içerir.
Program şunları içerir:
►

Valeo Veri Koruma İlkeleri

►

İş ortaklarının ve sağlayıcıların kişisel verileri gizli bilgiler olarak ele alma taahhüdünde
bulunmaları gereken Valeo İş Ortağı Davranış Kuralları

►

Veri işleyicilere GDPR ile tutarlı sözleşme şartlarını zorunlu tutan Veri İşlemci Politikası
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►

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı için Valeo Politikası - Valeo çalışanlarının,
verilerin Avrupa dışına aktarıldığı durumlarda zorunlu olan AB Komisyonu onaylı
uluslararası veri aktarım hükümlerine uymasını zorunlu kılar.

►

Valeo Kişisel Veri İhlali Bildirim Prosedürü

►

Test ve Pilot Ürün Verileri kullanım protokolü

►

Gizlilik sözleşmeleri

►

Zorunlu eğitim programları

►

Araçlar ve yöntemler

►

Denetimler ve kontroller

Program küresel bir multidisipliner ekip tarafından desteklenmektedir.
Ayrıca, Veri Koruma Ofisi, Bilgi Güvenliği Ofisi ve Bilgi Sistemi Departmanı, işlediğimiz kişisel
verilere yeterli güvenliği sağlamak için yakın bir işbirliği içerisindedirler.
Örneğin, özel önlemlerimiz ve planlarımız bulunmaktadır:
►

Verileri kazara kayıplara karşı korumak için

►

Yetkisiz erişimi, kullanımı, imhayı veya ifşayı önlemek için

►

İş sürekliliğini ve afet yönetimini sağlamak için

►

Kişisel bilgilere erişimi kısıtlamak için

►

Yasalara ve iş politikalarımıza uygun olarak gizlilik etki değerlendirmeleri yapmak için

►

Personel ve yüklenicileri veri güvenliği konusunda eğitmek için

►

Sözleşmeler ve güvenlik incelemeleri yoluyla üçüncü taraf risklerini yönetmek için

Ayrıca aşağıdaki politikalarımız mevcuttur:
►

Valeo İç Güvenlik Politikası

►

Valeo Gizlilik İmaj ve Sosyal Medya Politikası

►

Harici iş ortakları için geçerli olan Valeo IS Güvenlik Politikası

Lütfen bu listenin ayrıntılı olmadığını aklınızda bulundurun.

9. Kişisel verilere ilişkin haklarınız
Kişisel verilerinizin toplanması yolda yapılan kayıtlardan kaynaklanıyorsa, kayıt araçlarımız veri
süjelerini görüntülerinin kaydedildiği gerçeği konusunda bilgilendirmeye çalışır, bu da Valeo
tarafından yayınlanan ilgili gizlilik bildirimlerine erişmelerini ve bu tür veri toplamanın amacını
ve nasıl işlendiğini daha fazla anlamalarını sağlar.
GDPR'ye göre aşağıdakileri talep etme hakkına da sahip olabilirsiniz:
© Valeo, 2020
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►

Kişisel verilerinize erişim: Aşağıdaki bilgilere erişmeyi isteyebilirsiniz:
a) Kişisel verilerinizi işleme koyma amaçlarımız
b) İlgili kişisel verilerin kategorileri
c) Varsa verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri (özellikle herhangi bir üçüncü ülke
veya uluslararası kuruluş için)
d) Kişisel verilerin saklanacağı süre (veya bu süreyi belirlemek için kullanılan
kriterler)
e) Kişisel verilerin profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik işleme tabi olup
olmayacağı ve eğer öyleyse, ilgili mantık ve potansiyel sonuçları
f) Verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarıldığı durumlarda,
uygulanan güvenlik önlemleri hakkında bilgi; ve/veya
g) Doğrudan sizden elde edilmediyse, verilerin kaynağı hakkında bilgi

►

Onayın geri alınması: Kişisel verilerinizin işlenmesinde temel olduğu durumda onayı
geri çekebilirsiniz

►

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi: Kişisel verilerin hatalı olduğu durumlarda, bunların
düzeltilmesini ve eksik kişisel verilerin sizin vereceğiniz verilere dayanarak
tamamlanmasını talep etme/isteme hakkına sahipsiniz.

►

“Unutulma hakkı” olarak da bilinen silme: Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu
durumlarda Valeo’dan kişisel verileri gecikmeden silmesini isteme hakkına sahipsiniz:
a) Kişisel veriler, artık toplanma amacı için gerekli değil
b) Onay geri çekilmiş ve işleme için başka bir yasal gerekçe yok
c) Kişisel verilerin işlenmesine itiraz ediyorsunuz ya da
d) Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlendi

►

İşleme kısıtlaması: Aşağıdaki durumlardan birinde kişisel verilerinizin işlenmesini
kısıtlamamızı isteme hakkını kullanabilirsiniz:
a) Verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsunuz ya da
b) Yasal talepler için verilere ihtiyacınız var

►

Otomatik karar verme: Otomatik karar verme ve profil oluşturma araçlarını
kullanmıyoruz, ancak bu durumun değişmesi durumunda, kararın sizin üzerinizde
önemli bir etkisi olduğu durumda otomatik karar verme süjesi olmamaya hakkınız var
ve insan müdahalesinde ısrar edebilirsiniz

►

Veri taşınabilirliği: Kişisel verilerinizin size "yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve
makine tarafından okunabilir bir formatta" sunulmasını ve bu verileri servis sağlayıcı
gibi başka bir tarafa aktarmayı talep etme/isteme hakkınız vardır. Bu, işlemenin sizin
onayınıza dayalı olduğu ve işlemenin otomatik yollarla gerçekleştirildiği kişisel veriler
için geçerlidir. Uygulabilir olduğu durumlarda, kişisel verilerin doğrudan
sistemlerimizden başka bir sağlayıcının verilerine aktarılmasını da talep
edebilirsiniz/isteyebilirsiniz.
© Valeo, 2020
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►

Veri koruma düzenleyicisine şikayette bulunma hakkı: Bulunduğunuz yargı
bölgesinde veri koruma düzenleyicisine şikayette bulunabilirsiniz. Fransa’da, bu
Commission Nationale Informatique et Libertés ve Birleşik Krallık’ta ise Information
Commissioner's Office’dir

Yukarıda belirtilen hakları, merkez adresimize yazarak veya dpo.external@valeo.com adresine
e-posta göndererek kullanabilirsiniz. Bu hakları kullanmanız, kamu yararını (ör. suçun
önlenmesi veya tespiti) ve menfaatlerimizi (ör. yasal ayrıcalığın korunması) korumak da dahil
olmak üzere bazı istisnalara tabidir. Eğer bu haklardan herhangi birini kullanırsanız, hak
sahipliğinizi kontrol edeceğiz ve sizden kimlik belgesi kanıtını ve gerekirse talebinizi işleme
koymak için gerekli diğer bilgileri isteyeceğiz.

10. Bizimle nasıl iletişime geçilir?
Veri koruması, kişisel bilgileriniz hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa veya şikayette
bulunmak isterseniz, lütfen detayları aşağıda bulunan Valeo’nun Küresel Veri Koruma Görevlisi
(Paris merkezinde bulunan) ile iletişime geçin:
Valeo Management Services Küresel Veri Koruma Görevlisi
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Fransa
Eposta: dpo.external@valeo.com
Valeo’nun Bildirim Sistemi, Valeo’nun Veri Koruma Uyumluluk programına uyulmadığını
düşünmek için gerekçesi olan veya bu programın yasalar açısından olası ihlallerini bildirmek
isteyen herkes tarafından kullanılabilir:
Posta ile: valeo@expolink.ce.uk
Expolink’in web sitesi üzerinde: www.expolink.co.uk/valeo
Veri Koruma Ofisi’ne bir istek veya talepte bulunarak: dpo.external@valeo.com
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ETİK VE UYUM
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home

www.valeo.com
© Telif hakkı 2020 Valeo. Tüm Hakları Saklıdır
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