Corning Incorporated İnternet Veri Koruma Bildirimi
Corning Incorporated (“Corning,” “biz”, “bizim”) çevrimiçi verilerinizin korunmasını
güvence altına almaya kararlıdır. Corning internet sitelerini kullanımınız esnasında
kişisel verilerinizin nasıl işleneceği aşağıda özetlenmiştir.
Gönderdiğiniz tüm kişisel veriler Corning Incorporated tarafından toplanır ve ikamet
ettiğiniz ülkede (toplama formunda belirttiğinize göre) yer alan bir ya da daha çok yerel
Corning kuruluşu ile paylaşılabilir. Hem Corning Incorporated hem ilgili yerel Corning
kuruluşları (bundan sonra hepsi “Corning” olarak anılacaktır) Corning internet sitelerini
kullanımınız esnasında toplanan kişisel verilerinizle ilgili Ortak Veri Sorumlusu olarak
davranırlar. Tüm ilgili Corning kuruluşlarının isim ve iletişim bilgilerini görmek için lütfen
aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning, kişisel verilerin CORNING grubu içinde aktarımı esnasında korunmasını
sağlamak üzere bir dizi Bağlayıcı Şirket Kuralları (“BCR'ler”) uygulamaya koymuştur.
BCR’ler Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği (“GDPR”)1 gerekliliklerine uygun olarak
tasarlandıklarından uygulanmaları, kişisel verilerin Corning Avrupa Ekonomik Alanı
(EEA) kuruluşlarından dünya genelinde EEA dışındaki diğer Corning kuruluşlarına
aktarımlarında yeterli düzeyde koruma sağlar. Corning BCR’lerinin onayı Almanya
Hessen eyaleti ve Polonya denetim kurumları tarafından yapılan eklemelerle birlikte
Fransız denetim kurumu CNIL önderliğinde gerçekleştirilmiştir.
Kuruluşumuzdaki değişiklikleri yansıtmak veya size daha iyi hizmet etmek üzere dönem
dönem bu bildirimde değişiklikler yapabiliriz. Corning bu bildirimde bu tarz herhangi bir
değişikliği yayımlamak için, bu internet sitesinde ilan etmek gibi makul çaba
gösterecektir. Herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu bildirimi düzenli
aralıklarla incelemeniz gerekir. Bildirimin en son ne zaman güncellendiğini anlamak için
lütfen aşağıdaki bildirim tarihine bakın.
Corning, Corning.com ve ilgili Corning internet sitelerinde verilerinizi aşağıdaki temel
ilkeler doğrultusunda korur:
i.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Corning bu site üzerinden sizle, çevrim içi tercihleriniz ve beklentilerinizle ilgili veri
toplarken size danışılacak ve bu verilerin nasıl kullanılacağı açıklanacaktır.
Ağ sunucularımız, tarafınızdan verilmediği sürece e-posta adresi toplamaz. Ancak
bağlantının gerçekleştirildiği IP adresi ve alan adı gibi genelleştirilmiş bilgileri toplarız.
Bu bilgiler topluca, sayfa görüntülenmelerinin, sitede geçirilen sürenin, ziyaret sayısının
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 95/46/EC sayılı direktifi yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi
bakımından gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli ve
(EU) 2016/679 sayılı Yönetmeliği (Genel Veri Koruma Yönetmeliği);
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ve benzer bilgilerin ölçülmesi için kullanılır. Bu bilgileri, bu internet sitesinin içeriğini
geliştirme konusundaki meşru amacımıza uygun olarak kullanırız.
Buna ek olarak, bu internet sitesini geliştirme konusundaki meşru menfaatimize
dayanarak ziyaretinizin kaydını tutmak için çeşitli türde “çerezler” kullanırız. Corning
tarafından kullanılan çerez türleri, nasıl kullanıldıkları ve kullanımlarının kısıtlanması için
sahip olduğunuz seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayarak Corning
Çerez politikasını inceleyin.
Zorunlu çerezler yoluyla toplanan bilgiler (Corning Çerez Politikası’nda tarif edilirler)
haricindeki bilgileri vermeyi isteyip istemediğiniz konusunda seçim yapabilirsiniz.
Örneğin, çerezler yoluyla toplanan bazı bilgiler aynı zamanda pazarlama amaçlı veya
internet sitesi trafiğinin takibi ve rapor edilmesi amacıyla kullanılabilir. Bazı bilgileri
vermemeyi seçerseniz, Corning ile seçtiğiniz iş eylemine devam etmeniz mümkün
olmayabilir.
Bize isimler, adresler, rakamlar, e-posta adresleri vb. bilgiler verdiğinizde onları sadece
sorularınıza cevap vermek (örneğin internet sitesinde yer alan iletişim formunda verilen
bilgiler) ve sizle olan ilişkimizi devam ettirmek ve geliştirmek konusundaki meşru
menfaatimize dayanarak, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş çevrimiçi hesapları
yönetmek veya gerektiğinde onayınız üzerine belli Corning pazarlama faaliyetleri,
etkinlikleri veya hizmetleri için kullanacağız
Corning dolandırıcılık e-postalarını belirleme ve engelleme konusundaki meşru
menfaatine dayanarak ziyaretçiler tarafından gönderilen elektronik haberleşmelere el
koyma hakkını saklı tutar. Ayrıca Corning bu amaçla e-posta iletmek ve e-posta
hareketlerinin kaydını tutmak için özel teknolojiler kullanır. E-posta hareketlerinin
kayıtları, mesajın tarihi ve zamanını, e-postayı göndermek için kullanılan cihazın adını
ve IP adresini, mesaj kaynağının e-posta adresini ve alıcının Corning adresini kapsar
ii.

İfşa

Hakkınızda toplanan tüm veriler güvenli biçimde saklanacak ve bu bilgilerin
paylaşılması için önceden izin vermediğiniz sürece, Corning’in kendi pazarlama
faaliyetleri veya site desteği amacıyla Corning bağlı kuruluşları ve hizmet sağlayıcıları
istisna olmak koşuluyla, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Ancak Corning kişisel
verileri, mahkeme emirleri, mahkeme çağrıları, idari ve kolluk taleplerine uymak için
veya satın alma, birleşme, varlık satışı vb. yoluyla Corning ya da Corning’e bağlı bir
kuruluşun mülkiyetini ele geçiren bir üçüncü partiye gerekli gördüğünde açıklayabilir.
Corning verdiğiniz bilgileri, Corning bağlı kuruluşları ve hizmet sağlayıcılarıyla
paylaşmak amacıyla bu bilgileri başka ülkelere aktarma hakkını saklı tutar. Kişisel
verilerinizi izinsiz ve uygunsuz erişime karşı korumak amacıyla makul tedbirler alırız.
Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılmasını kapsadığı için
Corning aktarımın GDPR ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. AB ülkeleri
dışında bulunan Corning kuruluşları da Grubun Bağlayıcı Şirket Kuralları’na tabiyken AB
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dışındaki üçüncü taraflara yapılan aktarımlar, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme
Maddeleri, ABD’ye aktarımlarda, uygulanabildiğinde, Gizlilik Kalkanı sertifikası ve
İşlemcilere yönelik BCR’ler gibi uygun sözleşme tedbirleri aracılığıyla korunur. Bu
belgelerin örneklerini aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümü yoluyla Corning Gizlilik
Ofisi’nden talep ederek elde edebilirsiniz.
iii.

Saklama

Corning tarafından işlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgilerinize erişilmesine, kişisel
verilerinizin saklanma amacı için gereken süreden sonra izin vermeyecek bir biçimde
tutulur. Verilerinizin saklama süresini belirlerken şu kriterleri takip ederiz:
 Bir hesap oluşturduğunuzda, öncesinde bizden hesabı silmemiz talebinde
bulunmadığınız takdirde, yerel hukuk ve kurallara uygun biçimde belirlenmiş
hareketsizlik süresi boyunca kişisel verilerinizi tutarız
 Bize bir sorgu için başvurduğunuzda, sorgunun işleme alınması için gereken süre
boyunca kişisel verilerinizi tutarız;
 Doğrudan pazarlamaya onay verdiğinizde, aboneliğinizi sonlandırana kadar veya
silmemizi talep edene kadar veya yerel yönetmelikler ve kurallara uygun biçimde
belirlenmiş hareketsizlik süresi (markalarla aktif etkileşimin olmaması) boyunca
kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama için kullanırız. Bu durumda sadece, yerel
yönetmelikler ve kurallara uygun şekilde itiraz hakkınıza cevap vermek için
gerekli bilgileri tutarız ve müşteriyseniz kişisel verilerinizi sadece müşteri yönetimi
amacıyla tutabiliriz
 Bilgisayarınıza çerezler yerleştiğinde, onları yerel yönetmelikler ve idareye uygun
şekilde belirlenmiş süre boyunca tutarız.
iv.

Haklarınız

Corning'in işlediği kişisel verilere erişmenize izin verilmektedir. Doğru olmayan bilgilerin
düzeltilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi için makul isteklerde bulunabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi silmeyi veya baştan sona isimsiz hale getirmeyi seçtiğiniz takdirde, bu
İnternet Koruma Bildirimi’ne uyumun kanıtı olarak silme talebinizin kaydının yanı sıra ne
tip bilgilerin silindiğini gösteren kayıtları da saklayabiliriz.
Ayrıca kişisel verilerinizin taşınabilirliğini sağlama veya kişisel verilerinizin işlenmesinin
kısıtlanmasını talep etme hakkınızı da kullanabilirsiniz.
Ek olarak, Corning meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verilerinizi işlediğinde, özel
durumunuza istinaden bu tip bir işlemeye, meşru zeminde her zaman itiraz edebilirsiniz.
Ek olarak, her zaman doğrudan pazarlamayla ilgili iletişime dair abonelikten ayrılabilir
veya aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu size pazarlama
amaçlı gönderdiğimiz e-posta veya haberleşme araçlarındaki “abonelikten ayrıl”
bağlantısını tıklamaktır. Ya da, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
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Corning istenmeyen posta gönderilmesini (istenmeyen reklam postaları gönderilmesi)
desteklemez ve böyle bir eylemin bir parçası olmaz. Eğer Corning’ten bu tip bir mesaj
aldığınızı düşünüyorsanız lütfen privacy@corning.com adresiyle iletişime geçin.
Yukarıda
söz
edilen
taleplerin
herhangi
birini
göndermek
için
lütfen privacy@corning.com adresinden veya aşağıda listelenen posta adreslerinden
bizimle iletişime geçin. İsminizi ve kişisel verilerinize dair her türlü değişiklikle ilgili açık
talimatınızı veya bilgilerinizin veri tabanımızdan silinmesine ilişkin talebinizi
eklediğinizden emin olun. Corning mesajınıza cevap verecektir. Talebinizi
gerçekleştiremediğimiz durumlarda, süresi geçmeden size gerekli açıklamayı
yapacağız.
Ayrıca, Corning’in geçerli veri koruma kurallarına uygun hareket etmediğinden şüphe
duyuyorsanız, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.. Ek olarak
Corning’in bağlı olduğu ve üçüncü taraf lehtar olarak sizin uygulatma hakkına sahip
olduğunuz veri koruma ilkelerini Corning BCR’lerinde (bilhassa Madde 5.1, 5.4, 6.3, 6.4
ve Ek 2’de) bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir zarar
görürseniz, uygun durumlarda yetkili mahkeme veya Denetim Mercisi tarafından
emredilen şekilde veya kullanıldığında Corning iç şikayet mekanizmasının kararına göre
tazminat alma hakkına sahipsiniz.
v.

Çocukların kişisel verileri

Corning çocuğun ebeveynlerinin veya yasal vasisinin onayı olmadan on altı (16) yaş
altındaki çocuklardan bilgi toplamayı amaçlamaz. On altı (16) yaş altındaki çocukların
Corning’e sadece ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin onayıyla bilgi göndermesi
gerekir. Çocuğunuz Corning’e kişisel veri gönderdiyse ve bu tür bilgilerin kaldırılmasını
talep etmek isterseniz, lütfen bizimle aşağıda belirtildiği şekilde iletişime geçin. Bu tür
bilgilerin kaldırılmasını sağlamak için makul çaba gösteririz.
Corning internet sitelerinin uluslararası ziyaretçileri, taleplerinin gerçekleştirilmesi için
kişisel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri veya dünya genelinde başka konumlardaki
bilgisayarlara aktarılabileceğini bilmelidir.
vi.

Kişisel verilerinize güvenlik önlemleri uygulanır

Corning riskler ve bilhassa kişisel verilerinizin kaza sonucu veya kanunsuz tahribatına,
kaybına, değiştirilmesine, yetkisiz biçimde ifşa edilmesine veya kişisel verilerinize
yetkisiz olarak erişilmesine karşı uygun düzeyde güvenlik sağlamak için uygun tüm
teknik ve organizasyonel önlemleri uygular. Corning hizmet sağlayıcılarına da aynı
düzeyde korumayı şart koşar.
vii.

Çeşitli hükümler

Corning internet siteleri Corning alan adı altında yer almayan veya Corning’e ait
olmayan başka sitelere bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca size kolaylık olması
için sunulur. Corning harici internet siteleri tarafından uygulanan içerik, güvenlik veya
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veri koruma politikalarından sorumlu değiliz. Corning bu diğer internet sitelerinde
açıklanan veya sunulan ürün veya hizmetleri desteklemez, bu ürün ve hizmetlere kefil
olmaz veya garanti vermez.
Corning internet siteleri aracılığıyla Corning’e sağladığınız kişisel olmayan veriler şahsi
veya gizli muamelesi görmez ve Corning bu tür bilgilerin ifşa edilmeye karşı
korunmasıyla ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmez. Corning sağladığınız bu tip bilgileri
sorguları yanıtlamak veya pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanabilir. Ayrıca
bu tip bilgilerin Corning’e gönderilmesi Corning’in benzer ürünleri, hizmetleri, planları ve
fikirleri her türlü amaç için satın almasını, üretmesini veya kullanmasını kısıtlamaz.
Corning bilgileri kullanma, yeniden üretme, başkalarına açıklama ve dağıtma
konusunda kısıtlama olmaksızın serbesttir.
viii.

Bizimle İletişime Geçin

Eğer haklarınızı kullanmak istiyorsanız veya bu gizlilik bilgilendirmesiyle ilgili soru ve
görüşleriniz varsa bizimle lütfen bu adresten iletişime geçin:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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