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Veri sorumlusunun adı ve adresi
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Üye Devletlerin diğer ulusal veri
koruma kanunları ile birlikte yürürlükteki diğer veri koruma yönetmeliklerinin amaçları
uyarınca görevlendirilen veri sorumlusunun bilgileri aşağıda yer almaktadır:
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Belirlenen veri koruma görevlisinin adı ve adresi
Veri koruma görevlisinin bilgileri aşağıda yer almaktadır:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Munich

Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Veri işlemeye dair genel bilgiler
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
Genel olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini sadece içerik ve hizmetlerimizi içeren faal bir
web site sunabilmek için gerektiği ölçüde işleriz. Kişisel verilerin düzenli bir şekilde
işlenmesi ancak kullanıcının onayının alınmasıyla gerçekleşir. Kullanıcıdan önceden onay
alınmasının teknik olarak mümkün olmaması ve veri işlemeye kanunen izin verilmesi bu
konudaki istisnaları teşkil etmektedir.
2. Veri işlemenin yasal dayanağı
GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a hükümleri verilerinin işlenmesi için veri
sahiplerinden onay alınmasının yasal dayanağını teşkil eder.
Veri sahiplerinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifa edilmesi için gerekli olan kişisel verilerin
işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent b hükümleri
oluşturur. Bu, aynı zamanda sözleşme öncesi faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli
operasyonların işleme alınması için de geçerlidir.
Şirketimizin tabi olduğu bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması halinde GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent c hükümleri
yasal dayanak teşkil eder.
Veri sahibinin veya başka bir gerçek şahsın hayati çıkarlarından dolayı kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması halinde GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent d hükümleri
yasal dayanak teşkil eder.
Verilerin şirketimizin ya da üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarının korunması için
işlenmesinin gerekli olması ve söz konusu meşru çıkarların veri sahibinin temel hak ve
özgürlüklerini tehlikeye sokmaması halinde GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f
hükümleri veri işlenmesinin yasal dayanağını teşkil eder.
3. Verilerin kaldırılması ve saklanma süresi
Veri sahibinin kişisel verileri, verilerin saklanma amacı gerçekleştirildikten hemen sonra
silinir veya kısıtlanır. Veri sorumlusunun tabi olduğu AB yönetmelikleri, kanunları veya

diğer ilgili yönetmelikler uyarınca hareket eden Avrupalı veya ulusal bir yasa koyucu
tarafından öngörüldüğü takdirde saklama süresinin uzaması söz konusu olabilir. Verilerin
kısıtlanması veya silinmesi aynı zamanda, ilgili sözleşmenin akdedilmesi veya yerine
getirilmesi amacıyla verilerin saklanmasının uzatılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde,
yukarıda belirtilen standartlarda öngörülen saklama süresi sona erdiğinde de gerçekleşir.
IV.

Veri sahibinin hakları
Kişisel verileriniz işlendiğinde, GDPR’da tanımlandığı şekilde bir veri sahibi haline gelirsiniz
ve aşağıdaki haklara sahip olursunuz:
1. Bilgi edinme hakkı
Veri sorumlusundan kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini teyit etmesini talep edebilirsiniz.
Bu tür bir işleme söz konusuysa, veri sorumlusundan aşağıdaki bilgileri sunmasını talep
edebilirsiniz:
1.

Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği;

2.

İşlenmekte olan kişisel verilerin kategorileri;

3.

Sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edilmekte olduğu alıcılar veya alıcı
kategorileri;

4.

Kişisel verilerinizin planlanan saklanma süresi veya spesifik bir bilginin mevcut
olmaması halinde saklanma süresini belirleyen kriterler;

5.

Sizinle ilgili kişisel verileri düzeltme veya silme hakkının, verilerinizin veri
sorumlusu tarafından işlenmesinin kısıtlanması hakkının veya bu tür bir işlemeye
itiraz etme hakkının olması;

6.

Bir denetim makamına başvurma hakkının olması;

7.

Kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda verilerin kaynağına ilişkin
tüm mevcut bilgiler;

8.

GDPR Madde 22, paragraf 1 ve paragraf 4 hükümleri uyarınca, profil çıkarma ve
bazı durumlarda ilgili veri işleme sistemi ile birlikte veri sahibine ilişkin söz konusu
işlemenin kapsamı ve amaçlanan sonucu hakkında ilgili bilgiler de dahil olmak
üzere, otomatik karar alma mekanizmasının olması.

Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp
aktarılmayacağı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, GDPR’ın 46.
Maddesi uyarınca aktarımla ilişkili olarak gerekli teminatlar talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı
İşlenen kişisel verilerinizin hatalı veya eksik olması halinde veri sorumlusundan verileri
düzeltmesini ve/veya tamamlamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Veri sorumlusunun bu
durumda verileri vakit kaybetmeden düzeltmesi gerekir.
3. İşlemenin kısıtlanması hakkı
Aşağıdaki koşulların söz konusu olması halinde kişisel verilerinizin işlenmesinin
kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:
o
o
o

o

Veri sorumlusunun kişisel verilerinizin doğruluğunu teyit edebilmesine imkân
sağlayacak bir süre boyunca kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz;
İşlemenin yasaya aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesine itiraz edip, bunun
yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;
Veri sorumlusunun veya temsilcisinin işleme amacıyla artık kişisel verilere ihtiyaç
duymaması, fakat hukuki hak taleplerinin öne sürülmesi, uygulanması veya
savunulması amacıyla sizin söz konusu verilere ihtiyaç duymanız; veya
GDPR’ın 21. Maddesinin 1. paragrafı uyarınca işlemeye itiraz etmiş olmanız, fakat
veri sorumlusunun meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden daha ağır basıp
basmadığının henüz belli olmaması.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlandığında, bu veriler (verilerin saklanması
durumu hariç) sadece sizin onayınızla veya hukuki hak taleplerinin öne sürülmesi,
uygulanması veya savunulması veya bir başka özel veya tüzel şahsın haklarının korunması
amacıyla veya önemli kamu çıkarı, Birliğin veya bir Üye Devletin çıkarı dolayısıyla
kullanılabilir.
İşlemenin yukarıda bahsedilen koşullara göre kısıtlanması halinde, kısıtlama kaldırılmadan
önce size veri sorumlusu tarafından bu konuda bilgi verilir.
4. Silme hakkı
a) Silme yükümlülüğü
Veri sorumlusundan kişisel verilerinizi derhal silmesini talep ettiğiniz takdirde, aşağıdaki
hususlardan birinin söz konusu olmasına bağlı olarak, veri sorumlusunun bu talebinizi
derhal yerine getirmesi gerekmektedir:
1.

Sizinle ilgili kişisel verilerin artık toplandığı veya işlendiği amaçlar bakımından
gerekli olmaması.

2.

GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a veya Madde 9, paragraf 2, bent a
hükümleri uyarınca veri işlemeye verdiğiniz onayı geri almanız ve bunun
neticesinde veri işleme için herhangi bir yasal dayanağın kalmaması

3.

Veri işlemenin meşru bir çıkara dayandığı hallerde GDPR’ın 21. Maddesinin 1.
paragrafına göre veri işlemeye itiraz etmeniz veya GDPR’ın 21. Maddesinin 2.
paragrafına göre itirazda bulunmanız.

4.

Kişisel verilerinizin yasaya aykırı bir şekilde işlenmiş olması.

5.

Kişisel verilerin silinmesi eyleminin, veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik kanunu
veya Üye Ülkelerin kanunları uyarınca yasal bir yükümlülüğü devreye sokması.

6.

Kişisel verilerinizin GDPR’ın 8. Maddesinin 1. paragrafı uyarınca sunulan bilgi
toplumu hizmetleriyle ilişkili olarak toplanmış olması.

b) Üçüncü taraflara sunulan bilgiler
Veri sorumlusunun kişisel verilerinizi kamuya açık hale getirmesi ve bu verileri GDPR’ın 17.
Maddesinin 1. paragrafı uyarınca silmek zorunda olması halinde veri sorumlusu, sürecin
yürütülmesi için gerekli mevcut teknoloji ve uygulama masraflarını dikkate alarak, kişisel
verileri işleyen veri işleyicilere söz konusu kişisel verilere veya kişisel verilerin replikasyon
veya kopyalarına ilişkin tüm bağlantıların silinmesi için bir talep yapıldığını bildirmek için,
teknik yöntemler de dahil, gerekli tedbirleri alır.
c) İstisnalar
İşlemenin aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekli olması halinde silme hakkı
kullanılamaz
1.

ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması;

2.

Veri sorumlusunun veya temsilcisinin tabi olduğu Birlik veya Üye Ülke kanunları
tarafından gerekli görülen bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi veya kamu
yararına bir görevin ifa edilmesi veya veri sorumlusuna veya temsilcisine
devredilen kamu yetkisinin kullanılması;

3.

GDPR Madde 9, paragraf 2, bent h ve i ile Madde 9, paragraf 3 hükümleri uyarınca
kamu sağlığı alanındaki kamu çıkarı sebepleriyle;

4.

(a) bendinde atıfta bulunulan kanunun söz konusu işlemeyi imkansız hale
getirmesi veya ciddi şekilde etkilemesi muhtemel olduğu ölçüde GDPR’ın 89.
Maddesinin 1. paragrafı uyarınca işlemenin kamu yararına arşivleme, bilimsel veya
tarihi araştırma veya istatistiki amaçlar doğrultusunda yapılması; veya

5.

hukuki hak taleplerinin öne sürülmesi, uygulanması veya savunulması amacıyla.

5. Bilgi edinme hakkı
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması hakkına sahip
olduğunuz takdirde, şartlar söz konusu hakların kullanılmasını imkansız kılmadığı veya
orantısız çaba harcanmasını gerektirmediği müddetçe, veri sorumlusu kişisel verilerinizin
tüm alıcılarını verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması
konusunda uyarmakla yükümlüdür.
Veri sorumlusu tarafından verilerinizin alıcıları hakkında bilgilendirilme hakkını saklı
tutarsınız.
6. Verilerin taşınması hakkı
Veri sorumlusuna verilen kişisel verilerinizi yapılandırılmış, standart ve bilgisayarca okunur
bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Buna ek olarak, işlemenin aşağıdaki hususlara göre
yapılıyor olması şartıyla, veri sorumlusu tarafından engellenmeye maruz kalmadan bu
verileri başka bir kişiye aktarma hakkına sahipsiniz:
1.

1. İşlemenin GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a veya Madde 9, paragraf 2,
bent a hükümleri uyarınca onaya veya GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent b
hükümleri uyarınca bir sözleşmeye dayalı olarak yapılıyor olması ve

2.

işlemenin otomatik yöntemlerle gerçekleştiriliyor olması.

Bu hakkı kullanırken aynı zamanda, teknik olarak uygulanması mümkün olduğu ve bundan
diğer kişilerin hak ve özgürlükleri olumsuz etkilenmediği müddetçe, sizinle ilgili kişisel
verilerin doğrudan bir kişiden diğerine aktarılmasını isteme hakkına da sahipsiniz.
Verilerin taşınması hakkı, kamu yararına bir görevin ifa edilmesi veya veri sorumlusuna
verilen resmi yetkilerin kullanılması açısından gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için
geçerli değildir.
7. İtiraz hakkı
Kendi özel durumunuza bağlı sebeplerle, GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent e veya f
hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunma
hakkına sahipsiniz; bu, aynı zamanda bu hükümlere dayalı olarak profil çıkarma işlemi için
de geçerlidir.
Veri sorumlusu bu durumda, işlemenin sizin menfaat, hak ve özgürlüklerinizden ağır
bastığına veya işlemenin hukuki hak taleplerinin öne sürülmesi, uygulanması veya

savunulması amacıyla yapıldığına dair ikna edici meşru gerekçeler sunamadığı müddetçe
sizinle ilgili kişisel verileri daha fazla işleyemez.
Sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işleniyor olması halinde kişisel
verilerinizin reklam amaçlı işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunma hakkına
sahipsiniz; bu, aynı zamanda doğrudan posta reklamcılığıyla ilişkili olduğu ölçüde profil
çıkarma işlemi için de geçerlidir.
Verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlı işlenmesine itiraz ettiğiniz takdirde, kişisel
verileriniz artık bu amaçlarla işlenmez.
2002/58/EG sayılı Yönerge hükümlerine bakılmaksızın, verilerin bilgi toplumu hizmetleri
bağlamında kullanılmasıyla ilgili olarak teknik özellikler kullanan otomatikleştirilmiş
prosedürlere itiraz etme hakkınızı kullanma tercihine sahipsiniz.
8. Veri koruması onayı beyanını geri çekme hakkı
Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, onay geri
çekilene kadar yapılan onaya dayalı veri işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemez.
9. Profil çıkarma dahil, vaka bazında otomatik karar alma
Yasal etkisi olacak veya sizi benzer şekilde etkileyecek (profil çıkarma dahil) tamamen
otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu hak, kararın:
1.

siz ve veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için
gerekli olması,

2.

veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı tarafından izin
verilmiş olması ve söz konusu mevzuatın hak ve özgürlükleriniz ile meşru
çıkarlarınızın korunması için gerekli tedbirler içeriyor olması veya

3.

açık izninizle alınmış olması halinde kullanılmaz.

Bununla birlikte, GDPR Madde 9 paragraf 2, bent a veya g hükümleri geçerli olmadığı ve
hak ve özgürlükleriniz ile meşru çıkarlarınızın korunması için makul tedbirler alınmadığı
müddetçe, bu kararların GDPR Madde 9, paragraf 1 hükümleri kapsamına giren özel kişisel
veri kategorilerine dayalı olmaması gerekmektedir.
Yukarıdaki (1) ve (3). maddelerde belirtilen durumlarda, veri sorumlusu, veri sorumlusu
veya temsilcisinden yardım alma, konuyla ilgili fikrinizi ifade etme ve karara itiraz etme
hakları da dahil olmak üzere, hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizin korunması
için gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
Sizinle ilgili kişisel verilerin GDPR hükümlerine aykırı bir şekilde işlendiğini düşündüğünüz
takdirde, tüm diğer idari veya adli çözümler saklı kalmak üzere, ikamet ettiğiniz, işyerinin
bulunduğu veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği Üye Ülkedeki bir denetim makamına
şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.
Şikayetin iletildiği denetim makamı, GDPR’ın 78. Maddesine göre adli çözüm ihtimali de
dahil olmak üzere, şikayetin durumu ve sonuçları hakkında şikayet sahibini bilgilendirir.
V.

Web sitenin kullanıma sunulması ve log dosyalarının oluşturulması
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen cihazın bilgisayar
sisteminden veri ve gerekli bilgiler toplar.
Aşağıdaki veriler toplanır:
o
o
o
o
o
o

Kullanılan tarayıcı tipi ve versiyonu
Kullanıcının işletim sistemi
Kullanıcının internet hizmet sağlayıcısı
Erişimin yapıldığı tarih ve saat
Kullanıcının sisteminin web sitemize hangi web sayfalar üzerinden erişim sağladığı
Kullanıcının sisteminin web sitemiz üzerinden hangi web sayfalara erişim sağladığı

Veriler aynı zamanda sistemimizin log dosyalarında saklanır. Toplanan verilere, kullanıcının
IP adresleri veya verilerin bir kullanıcıya tahsis edilmesini sağlayan diğer veriler dahil
değildir. Veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.
2. Veri işlemenin amacı
Log dosyalarının saklanması web sitenin çalışmasının sağlanması amacıyla yapılır. Veriler,
ayrıca web sitenin optimize edilmesi ve BT sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması için de
kullanılır. Veriler pazarlama amaçlı olarak analiz edilmez.
Yukarıda bahsedilen amaçlarla ilgili olarak, veri işlemeye ilişkin meşru çıkarımız GDRP
Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f hükümlerine dayanmaktadır.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Verilerin geçici olarak saklanmasının yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1,
bent f hükümleri oluşturur.

4. Saklama süresi
Veriler toplanma amacı bakımından artık gerekli olmadığı takdirde silinir. Web sitenin
kullanıma sunulması için gerekli verilerin toplanması gerçekleştirildiğinde oturum
tamamlanır.
5. İtiraz ve iptal
Web sitenin kullanıma sunulması için veri toplanması ve verilerin log dosyaları içerisinde
saklanması web sitenin işleyişi açısından zaruridir. Bu sebeple kullanıcı bu bahsedilen
süreçlere itiraz edemez.
VI.

Çerez kullanımı
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitemiz çerezler kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya kullanıcının
bilgisayarındaki internet tarayıcısında saklanan metin dosyalarıdır. Kullanıcı bir web siteye
eriştiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerezler, web site
yeniden açıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tespit edilmesini sağlayan bir dizi
karakter içerir.
Çerezleri web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla kullanırız. Web
sitemizin bazı öğeleri erişen tarayıcının sayfa sonundan sonra bile tespit edilmesini
gerektirmektedir.
Çerezlerde aşağıdaki veriler saklanır ve iletilir:
1.
2.

Dil ayarları
Oturum açma bilgileri

Web sitemizde aynı zamanda kullanıcıların göz atma davranışını analiz etmemizi sağlayan
çerezler de kullanırız.
Sonuç olarak aşağıdaki veriler iletilir:
1.
2.

Web site işlevlerinin kullanımı
Ülke seçimi

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri teknik yöntemler kullanılarak anonimleştirilir. Bu
sebeple, verilerin siteye erişen kullanıcıya atfedilmesi artık mümkün olmaz. Veriler,
kullanıcıların diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

Web sitemize erişildiğinde, kullanıcı analitik amaçlarla çerez kullanımı hakkında
bilgilendirilir ve kendisinden bu bağlamda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine dair onay
alınır. Bu bağlamda, aynı zamanda bu gizlilik politikasına da atıfta bulunulur.
2. Veri işlemenin amacı
Teknik çerezlerin kullanılmasının amacı web site kullanımını kullanıcılar için basit hale
getirmektir. Web sitemizin bazı işlevleri çerez kullanımı olmadan sunulamaz. Bu işlevler,
sayfa değiştikten sonra bile tarayıcının tanınmasını gerektirir.
Çerezlere aşağıdaki uygulamalar için ihtiyaç duyarız:
1.
2.

Dil ayarlarının uygulanması
Ülke seçimi

Teknik çerezlerle toplanan kullanıcı verileri kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.
Analiz çerezleri, web sitemizin ve web site içeriğinin kalitesinin arttırılması için kullanılır.
Analiz çerezleri sayesinde web sitenin ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi ediniriz ve
böylece sunduğumuz hizmetleri devamlı olarak optimize ederiz.
Teknik olarak gerekli olmayan çerezler, sitenin istatistiksel olarak analiz edilmesi ve
pazarlama amaçları için kullanılır.
Bu durumda, meşru çıkarlarımız GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f hükümlerine
dayanmaktadır.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Teknik çerezler kullanarak kişisel veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, Paragraf
1, Fıkra 1, bent f hükümleri oluşturur.
Kullanıcının onay vermiş olması halinde, analitik amaçlı çerezler kullanarak kişisel veri
işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, Paragraf 1, Fıkra 1, bent a hükümleri oluşturur.
4. Saklama süresi, itiraz ve iptal seçenekleri
Çerezler kullanıcının cihazında saklanır ve kullanıcı tarafından sitemize iletilir. Bu sebeple,
kullanıcı olarak çerez kullanımını kontrol etmek tamamen sizin elinizdedir. İnternet
tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilir veya iletilmesini
kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda kaydedilen çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu aynı
zamanda otomatik bir şekilde de yapılabilir. Çerezlerin web sitemiz için devre dışı

bırakılması halinde, web sitenin tüm işlevlerinden sonuna kadar yararlanmak mümkün
olmayabilir.
Safari tarayıcısının 12.1 veya daha yüksek bir sürümünü kullanıyorsanız, çerezler yedi gün
sonra otomatik olarak silinir. Bu, aynı zamanda izleme mekanizmalarının kullanılmasının
önlenmesine yönelik vazgeçme çerezleri için de geçerlidir.
VII.

Bülten
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitemizin bültenine ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bültene abone olurken, giriş
maskesinden alınan aşağıdaki veriler tarafımıza iletilir:
1.
2.
3.
4.

E-posta adresi
Soyad
Ad
Ülke

Bülten gönderimine yönelik veri işlemesiyle ilişkili olarak, üçüncü taraflara herhangi bir veri
aktarılmaz. Veriler sadece bültenin gönderilmesi amacıyla kullanılır.
2. Veri işlemenin amacı
Bültenin alıcıya gönderilebilmesi için kullanıcının e-posta adresi alınır.
Hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin suistimal edilmesinin önlenmesi amacıyla,
kayıt sürecinin bir parçası olarak kullanıcıdan bazı ilave kişisel veriler toplanır.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Kullanıcı onay verdiği takdirde bülten için kayıt sonrası kullanıcı verilerinin işlenmesinin
yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a hükümleri oluşturur.
4. Saklama süresi
Veriler, toplanma amacının gerçekleştirilmesi bakımından artık gerekli olmadığı takdirde
silinir. Kullanıcının e-posta adresi bülten aboneliği devam ettiği müddetçe saklanır.
Kayıt süreci esnasında toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi gün sonra silinir.
5. İtiraz ve iptal

Bülten aboneliği veri sahibi tarafından istenildiği zaman iptal edilebilir. Bu amaçla her
bülten bir vazgeçme bağlantısı içerir.
Bu yolla kayıt süreci esnasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin verilen onayın
iptal edilmesi de mümkündür.
VIII.

E-posta yoluyla iletişim
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Bizimle web sitede yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir
durumda, e-posta ile iletilen kullanıcının kişisel verileri saklanır.
Veriler sadece iletişimin yapılabilmesi için kullanılır.
2. Veri işlemenin amacı
Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiğinizde, bu veri işlemeye dair gerekli bir meşru çıkar
teşkil eder.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Kullanıcı onay verdiği takdirde veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1,
bent a hükümleri oluşturur.
E-posta gönderimi esnasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde
6, paragraf 1, bent f hükümleri oluşturur. E-posta ile iletişimin amacının bir sözleşme
akdetmek olması halinde işlemenin ilave yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1,
bent b hükümleri oluşturur.
4. Saklama süresi
Veriler, toplanma amacının gerçekleştirilmesi bakımından artık gerekli olmadığı takdirde
silinir. E-posta ile gönderilen kişisel verilerle ilgili olarak bu, kullanıcıyla olan iletişim sona
erdiğinde gerçekleşir. İletişim, şartlara bakılarak iletişime konu olan sorunun kesin bir
şekilde çözümlendiğine kanaat getirildiğinde sona erer.
Gönderim esnasında toplanan ilave kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinir.
5. İtiraz ve iptal

Kullanıcı istediği zaman kişisel verilerinin işlenmesine verdiği onayı iptal edebilir. Kullanıcı
bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiği takdirde, istediği an kişisel verilerinin
saklanmasına itiraz edebilir. Bu tür bir durumda kullanıcıyla olan iletişim devam edemez.
E-posta adresi: privacy@ifco.com
Bu durumda, iletişim kurulması esnasında saklanan tüm kişisel veriler silinir.
IX.

İletişim formu
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilen bir iletişim formu yer almaktadır.
Kullanıcının bu seçeneği tercih etmesi halinde, giriş maskesine girilen veriler tarafımıza
iletilir ve saklanır.
İletişim formuyla bir mesaj gönderildiğinde aşağıdaki veriler saklanır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E-posta adresi
Soyad
Ad
Telefon / cep telefonu numarası
İletişim tarihi ve saati
Şirket
Konu
Mesaj

Gönderme sürecinin bir parçası olarak, verilerinizin işlenmesine yönelik onayınız alınır ve
bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur.
Alternatif olarak, bizimle sağlanan e-posta adresi üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.
Böyle bir durumda, e-posta ile iletilen kullanıcının kişisel verileri saklanır.
Veriler sadece iletişimin yapılabilmesi için kullanılır.
2. Veri işlemenin amacı
Giriş maskesinden gelen kişisel verilerin işlenmesi sadece sizinle iletişim kurabilme
amacına yöneliktir. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiğinizde, bu bizim açımızdan veri
işlemeye dair gerekli bir meşru çıkar teşkil eder.
Gönderim esnasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun suiistimal edilmesinin
önlenmesi ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Kullanıcı onay verdiği takdirde verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde 6,
paragraf 1, fıkra 1, bent a hükümleri oluşturur.
E-posta gönderimi esnasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde
6, Paragraf 1, Fıkra 1, bent f hükümleri oluşturur. E-posta ile iletişimin amacının bir
sözleşme akdetmek olması halinde, işlemenin ilave yasal dayanağını GDPR Madde 6,
paragraf 1, fıkra 1, bent b hükümleri oluşturur.
4. Saklama süresi
Veriler, toplanma amacının gerçekleştirilmesi bakımından artık gerekli olmadığı takdirde
silinir. İletişim formunun giriş maskesinden gelen ve e-posta ile gönderilen kişisel verilerle
ilgili olarak bu, kullanıcıyla olan iletişim sona erdiğinde gerçekleşir. İletişim, şartlara
bakılarak söz konusu olguların kesin bir şekilde netleştirildiğine kanaat getirildiğinde sona
erer.
Gönderim esnasında toplanan ilave kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinir.
5. İtiraz ve iptal
Kullanıcı istediği zaman kişisel verilerinin işlenmesine verdiği onayı iptal edebilir. Kullanıcı
bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiği takdirde, istediği an kişisel verilerinin
saklanmasına itiraz edebilir. Bu tür bir durumda kullanıcıyla olan iletişim devam edemez.
E-posta adresi: privacy@ifco.com
Bu durumda, iletişim kurulması esnasında saklanan tüm kişisel veriler silinir.
X.

E-posta yoluyla başvuru ve başvuru formu
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
Web sitemizde elektronik başvurular için kullanılabilen bir başvuru formu yer almaktadır.
Başvuru sahibinin bu formu kullanmayı tercih etmesi halinde, giriş maskesine girilen veriler
tarafımıza iletilir ve saklanır. Söz konusu veriler şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Ad
Soyad
Telefon / cep telefonu numarası
E-posta adresi
Özgeçmiş (C.V.)

6.
7.

Belgeler
Görev

Gönderme sürecinin bir parçası olarak, verilerinizin işlenmesine yönelik onayınız alınır ve
bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur.
Alternatif olarak, başvurunuzu bize e-posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Bu durumda, eposta adresinizi ve e-postada sağladığınız bilgileri toplarız.
Başvurunuzu gönderdikten sonra başvuru belgelerinizin tarafımıza ulaştığına dair bir teyit
e-postası alırsınız.
Verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Veriler sadece başvurunuzun işleme alınması için
kullanılır.
2. Veri işlemenin amacı
Başvuru formunda alınan kişisel verilerin işlenmesi sadece başvurunuzun işleme alınması
amacına yöneliktir. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiğinizde, bu veri işlemeye dair
gerekli bir meşru çıkar teşkil eder.
Gönderim esnasında işlenen diğer kişisel veriler, başvuru formunun suiistimal edilmesinin
önlenmesi ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Veri sahibinin talebi üzerine sözleşmeye dayalı bir ilişki başlatmaya yönelik veri işlemenin
yasal dayanağını GDPR Madde 6, Paragraf 1, Fıkra 1, bent b, Alt. 1 ve BDSG Madde 26,
paragraf 1, fıkra 1 hükümleri oluşturur.
4. Saklama süresi
Başvuru prosedürünün tamamlanması sonrasında veriler altı ay kadar saklanır. Verileriniz
en geç altı ay sonra silinir. Hukuki bir yükümlülüğün söz konusu olması halinde veriler ilgili
hükümler çerçevesinde saklanır.
Gönderim esnasında toplanan ilave kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinir.
5. İtiraz ve iptal

Başvuru sahibi istediği zaman kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilir. Başvuru sahibi
bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiği takdirde, istediği zaman kişisel verilerinin
saklanmasına itiraz edebilir. Bu tür bir durumda başvurunuz dikkate alınmaz.
İK departmanıyla iletişime geçerek.
Bu durumda, elektronik başvurular esnasında saklanan tüm kişisel veriler silinir.
XI.

Kurumsal web sayfaları
Sosyal ağlarda kurumsal sayfa kullanımı
Instagram:
Instagram, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland adresinde mukim
Facebook Ireland Ltd. firmasının bir parçasıdır.

Şirketimizin web sitesinde Instagram kullanıcılarına yönelik bilgi ve iletişim imkânı sunarız.
Şirketimizin Instagram sayfasında (örn. yorum, paylaşım, beğeni vs. gibi) bir eylemde
bulunduğunuz takdirde (örn. açık adınız veya kullanıcı profil fotoğrafınız gibi) kişisel
verilerinizi kamuya açık hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, genel olarak veya büyük
ölçüde, [müşterinin adı] - şirket sayfasından müştereken sorumlu şirket konumundaki
Instagram’ın kişisel verilerinizi işlemesine herhangi bir etkimiz olmadığı için verilerinizin
işlenmesinin amacı ve kapsamına dair bağlayıcı beyanlarda bulunamayız.
Sosyal ağlardaki kurumsal sayfamız (potansiyel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi
amacıyla kullanılmaktadır. Şirketin sosyal medya sayfasını özellikle aşağıdaki amaçlar için
kullanırız:
Şirket Sunumu, İşe Alım, Şirketler Arası Ticaret
Şirket sayfasında yayınlanan içerikler aşağıdakileri içerebilir:
1.
2.
3.

Ürünler hakkında bilgi
Hizmetler hakkında bilgi
Müşteri iletişimi

Kullanıcılar gerçekleştirdikleri aktivitelerle kişisel verilerini yayınlamakta serbesttir.
Bu bağlamda veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f
hükümleri oluşturur.
Şirket sayfasına ilişkin üretilen veriler kendi sistemlerimizde saklanmaz.

Instagram, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Bu, Instagram’ın
Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uyma taahhüdünü teminat
altına almaktadır. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=
Active

Kurumsal Instagram sayfamızı kullanımınız çerçevesinde topladığımız kişisel verilerinizin
işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilir ve veri sahibi sıfatınızla bu gizlilik
politikasının IV. bölümünde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bize
privacy@ifco.com adresi üzerinden konuya ilişkin resmi olmayan bir e-posta gönderin.
Kişisel verilerinizin Instragram tarafından işlenmesi ve bu konudaki itiraz seçenekleri
hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Şirketimizin web sitesinde Pinterest kullanıcılarına yönelik bilgi ve iletişim imkânı sunarız.
Şirketimizin Pinterest sayfasında (örn. yorum, paylaşım, beğeni vs. gibi) bir eylemde
bulunduğunuz takdirde (örn. açık adınız veya kullanıcı profil fotoğrafınız gibi) kişisel
verilerinizi kamuya açık hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, genel olarak veya büyük
ölçüde, [müşterinin adı] - şirket sayfasından müştereken sorumlu şirket konumundaki
Pinterest’in kişisel verilerinizi işlemesine herhangi bir etkimiz olmadığı için verilerinizin
işlenmesinin amacı ve kapsamına dair bağlayıcı beyanlarda bulunamayız.
Sosyal ağlardaki kurumsal sayfamız (potansiyel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi
amacıyla kullanılmaktadır. Şirketin sosyal medya sayfasını özellikle aşağıdaki amaçlar için
kullanırız:
Şirket Sunumu, İşe Alım, Şirketler Arası Ticaret
Şirket sayfasında yayınlanan içerikler aşağıdakileri içerebilir:
1.
2.
3.

Ürünler hakkında bilgi
Hizmetler hakkında bilgi
Müşteri iletişimi

Kullanıcılar gerçekleştirdikleri aktivitelerle kişisel verilerini yayınlamakta serbesttir.

Bu bağlamda veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra1, bent 1
hükümleri oluşturur.
Şirket sayfasına ilişkin üretilen veriler kendi sistemlerimizde saklanmaz.
Pinterest, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Bu, Pinterest’in
Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uyma taahhüdünü teminat
altına almaktadır. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=
Active

Kurumsal Pinterest sayfamızı kullanımınız çerçevesinde topladığımız kişisel verilerinizin
işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilir ve veri sahibi sıfatınızla bu gizlilik
politikasının IV. bölümünde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bize
privacy@ifco.com adresi üzerinden konuya ilişkin resmi olmayan bir e-posta gönderin.
Kişisel verilerinizin Pinterest tarafından işlenmesi ve bu konudaki itiraz seçenekleri
hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Şirketimizin web sitesinde Twitter kullanıcılarına yönelik bilgi ve iletişim imkânı sunarız.
Şirketimizin Twitter sayfasında (örn. yorum, paylaşım, beğeni vs. gibi) bir eylemde
bulunduğunuz takdirde (örn. açık adınız veya kullanıcı profil fotoğrafınız gibi) kişisel
verilerinizi kamuya açık hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, genel olarak veya büyük
ölçüde, [müşterinin adı] - şirket sayfasından müştereken sorumlu şirket konumundaki
Twitter’in kişisel verilerinizi işlemesine herhangi bir etkimiz olmadığı için verilerinizin
işlenmesinin amacı ve kapsamına dair bağlayıcı beyanlarda bulunamayız.
Sosyal ağlardaki kurumsal sayfamız (potansiyel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi
amacıyla kullanılmaktadır. Şirketin sosyal medya sayfasını özellikle aşağıdaki amaçlar için
kullanırız:
Şirket Sunumu, İşe Alım, Şirketler Arası Ticaret
Şirket sayfasında yayınlanan içerikler aşağıdakileri içerebilir:
1.
2.

Ürünler hakkında bilgi
Hizmetler hakkında bilgi

3.

Müşteri iletişimi

Kullanıcılar gerçekleştirdikleri aktivitelerle kişisel verilerini yayınlamakta serbesttir.
Bu bağlamda veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f
hükümleri oluşturur.
Şirket sayfasına ilişkin üretilen veriler kendi sistemlerimizde saklanmaz.
Twitter, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Bu, Twitter’in Avrupa
veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uyma taahhüdünü teminat altına
almaktadır. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=
Active

Kurumsal Twitter sayfamızı kullanımınız çerçevesinde topladığımız kişisel verilerinizin
işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilir ve veri sahibi sıfatınızla bu gizlilik
politikasının IV. bölümünde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bize
privacy@ifco.com adresi üzerinden konuya ilişkin resmi olmayan bir e-posta gönderin.
Kişisel verilerinizin Twitter tarafından işlenmesi ve bu konudaki itiraz seçenekleri hakkında
daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Amerika Birleşik Devletleri

Şirketimizin web sitesinde YouTube kullanıcılarına yönelik bilgi ve iletişim imkânı sunarız.
Şirketimizin YouTube sayfasında (örn. yorum, paylaşım, beğeni vs. gibi) bir eylemde
bulunduğunuz takdirde (örn. açık adınız veya kullanıcı profil fotoğrafınız gibi) kişisel
verilerinizi kamuya açık hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, genel olarak veya büyük
ölçüde, [müşterinin adı] - şirket sayfasından müştereken sorumlu şirket konumundaki
YouTube’nin kişisel verilerinizi işlemesine herhangi bir etkimiz olmadığı için verilerinizin
işlenmesinin amacı ve kapsamına dair bağlayıcı beyanlarda bulunamayız.
Sosyal ağlardaki kurumsal sayfamız (potansiyel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi
amacıyla kullanılmaktadır. Şirketin sosyal medya sayfasını özellikle aşağıdaki amaçlar için
kullanırız:
Şirket Sunumu, İşe Alım, Şirketler Arası Ticaret

Şirket sayfasında yayınlanan içerikler aşağıdakileri içerebilir:
1.
2.
3.

Ürünler hakkında bilgi
Hizmetler hakkında bilgi
Müşteri iletişimi

Kullanıcılar gerçekleştirdikleri aktivitelerle kişisel verilerini yayınlamakta serbesttir.
Bu bağlamda veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f
hükümleri oluşturur.
Şirket sayfasına ilişkin üretilen veriler kendi sistemlerimizde saklanmaz.
YouTube, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Bu, YouTube’nin
Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uymasını teminat altına alır.
Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A
ctive

Kurumsal YouTube sayfamızı kullanımınız çerçevesinde topladığımız kişisel verilerinizin
işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilir ve veri sahibi sıfatınızla bu gizlilik
politikasının IV. bölümünde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bize
privacy@ifco.com adresi üzerinden konuya ilişkin resmi olmayan bir e-posta gönderin.
Kişisel verilerinizin YouTube tarafından işlenmesi ve bu konudaki itiraz seçenekleri
hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Mesleki sosyal ağlarda kurumsal sayfa kullanımı
1. Veri işlemenin kapsamı
Mesleki sosyal ağlarda kurumsal sayfalar kullanırız. Aşağıdaki mesleki sosyal ağlarda
kurumsal sayfalarımız bulunmaktadır:
LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
XING:
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany

Sitemizde kullanıcılara yönelik bilgi ve iletişim imkânı sunarız.
Kurumsal sayfa iş başvuruları, bilgi/Halkla İlişkiler ve aktif tedarik amaçları için kullanılır.
Elimizde kişisel verilerinizin kurumsal sayfadan müştereken sorumlu şirketler tarafından
işlenmesine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki
mesleki sosyal ağların gizlilik politikalarında bulunabilir:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Şirketimizin mesleki sosyal ağ sayfalarında (örn. yorum, paylaşım, beğeni vs. gibi) bir
eylemde bulunduğunuz takdirde (örn. açık adınız veya kullanıcı profil fotoğrafınız gibi)
kişisel verilerinizi kamuya açık hale getirebilirsiniz.
2. Veri işlemenin yasal dayanağı
İnternetteki kurumsal sayfamızın kullanımıyla ilişkili olarak verilerinizin işlenmesinin yasal
dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f hükümleri oluşturur.
3. Veri işlemenin amacı
İnternetteki kurumsal sayfamız kullanıcıların hizmetlerimiz hakkında bilgilendirilmesi
amacına hizmet eder. Kullanıcılar gerçekleştirdikleri aktivitelerle kişisel verilerini
yayınlamakta serbesttir.
4. Saklama süresi
Onayınızı geri çekene kadar internetteki kurumsal sayfamız aracılığıyla yayınlanan
aktivitelerinizi ve kişisel verilerinizi saklarız. Buna ek olarak kanuni saklama sürelerine de
riayet ederiz.
5. İtiraz ve iptal
İnternetteki kurumsal sayfamızı kullanımınız kapsamında topladığımız kişisel verilerinizin
işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilir ve veri sahibi sıfatınızla bu gizlilik

politikasının IV. bölümünde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bize bu gizlilik
politikasında belirtilen e-posta adresi üzerinden resmi olmayan bir e-posta gönderin.
LinkedIn, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. LinkedIn Avrupa veri
koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uyma taahhüdündedir. Bu konuya ilişkin
daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=
Active
İtiraz ve iptal seçeneklerine ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Barındırma (Hosting)
Web site tarafımızca görevlendirilmiş bir hizmet sağlayıcının sunucularında
barındırılmaktadır.
Hizmet sağlayıcımızın adı ve adresi:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Sunucular, web siteyi ziyaret ettiğiniz esnada tarayıcınızın otomatik olarak ilettiği bilgileri
otomatik olarak, sunucu log dosyaları adı verilen dosyalar içerisinde toplayıp saklar.
Saklanan bilgiler şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarayıcı tipi ve versiyonu
Kullanılan işletim sistemi
Yönlendiren URL
Erişen bilgisayarın makine adı
Sunucu isteğinin saati ve tarihi
Kullanıcının cihazının IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez. Veriler GDPR Madde 6, paragraf 1, bent f
hükümlerine dayanılarak toplanır. Web site operatörünün, web sitenin teknik olarak

hatasız bir şekilde sunulması ve optimize edilmesi konusunda meşru bir çıkarı
bulunmaktadır ve bakımdan sunucu log dosyalarının kaydedilmesi gerekmektedir.
Web sitenin sunucusu coğrafi olarak Germany’da konumludur.
XIV.

Coğrafi hedefleme
Bölgesel hedef kitlelerine ulaşmak (“coğrafi hedefleme”) amacıyla IP adresi ve kullanıcı
tarafından sağlanan (örn. kayıt veya sipariş için kullanılan posta kodu gibi) diğer bilgileri
kullanırız.
Bölgesel hedef kitlesi yaklaşımı, örneğin kullanıcılar için genellikle daha alakalı olan
bölgesel tekliflerin veya reklamların otomatik olarak görüntülenmesi amacıyla kullanılır.
Daha net bir hedef kitlesi yaklaşımı temin ederek kullanıcılarımızı daha çok ilgilendiren
teklif ve reklamlar sunmaya yönelik meşru çıkarımız doğrultusunda IP adresi ve kullanıcı
tarafından sağlanan (örn. posta kodu gibi) diğer bilgilerin kullanımının yasal dayanağını
GDPR Madde 6, paragraf 1, bent f hükümleri oluşturur.
IP adresinin bir kısmı ve kullanıcı tarafından sağlanan (örn. posta kodu gibi) ilave bilgiler
yalnızca işlenir, ayrı bir şekilde saklanmaz.
Coğrafi hedeflemeyi, örneğin VPN veya hassas lokalizasyonu önleyen bir vekil sunucu
kullanarak engelleyebilirsiniz. Buna ek olarak, kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak (ilgili
tarayıcı tarafından desteklendiği ölçüde) tarayıcı ayarlarından konum belirleme seçeneğini
devre dışı bırakabilirsiniz.
Coğrafi hedeflemeyi web sitemizde aşağıdaki amaçlar için kullanırız:
1.

Müşteri yaklaşımı

Web sitemizdeki belli bazı içerik ve hizmetlerin sunulabilmesi için kullanıcının web siteye
kaydolması gereklidir.
Web sitemize kaydın iptal edilmesi veya değiştirilmesi halinde kayıt süreci esnasında
toplanan veriler silinir.
XV.

İçerik teslim ağları
CloudFlare
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde Rosental 7, 80331 Munich, Germany menşeli CloudFlare Germany GmbH
firmasının CloudFlare içerik teslim ağını (bundan sonra CloudFlare olarak anılacak)
kullanırız. İçerik Teslim Ağı (CDN), özellikle videolar gibi büyük medya dosyaları şeklinde
içerik teslim eden internet üzerinden bağlantılı bölgesel olarak dağıtılmış bir sunucular
ağıdır. CloudFlare, web sitemizin yüklenme sürelerini iyileştirmek ve siteyi kötü amaçlı
kullanıma karşı korumak amacıyla web optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar. Web
sitemizi ziyaret ettiğinizde, örneğin içerik almak için CloudFlare sunucularına bağlanırsınız.
Bu, özellikle kullanıcı aktivitesi (örn. hangi sayfaların ziyaret edilmiş olduğu), cihaz ve
tarayıcı bilgileri (örn. IP adresi ve işletim sistemi) başta olmak üzere, kişisel verilerin sunucu
log dosyalarında saklanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Veriler ABD’deki CloudFlare
sunucularına aktarılabilir. CloudFlare, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
imzalanan Gizlilik Kalkanı Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında
sertifikalıdır. CloudFlare Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uyma
taahhüdündedir. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yandaki bağlantıda
bulunabilir:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status
=Active\nFurther Verilerin CloudFlare tarafından toplanması ve saklanması hakkında daha
ayrıntılı bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
2. Veri işlemenin amacı
CloudFlare’in özelliklerini online uygulama ve içerik sağlamak ve hızlandırmak amacıyla
kullanırız.
3. Veri işlemenin yasal dayanağı
Veriler GDPR Madde 6, paragraf 1, bent f hükümlerine dayanılarak toplanır. Web site
operatörünün, web sitenin teknik olarak hatasız bir şekilde sunulması ve optimize edilmesi
konusunda meşru bir çıkarı bulunmaktadır ve bakımdan sunucu log dosyalarının
kaydedilmesi gerekmektedir.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya yasa gereği saklanır.
5. İtiraz ve iptal
CloudFlare ile ilgili itiraz ve iptal seçenekleri hakkında bilgi şu adreste
bulunabilir: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
XVI.

Eklenti kullanımı

Eklentileri çeşitli amaçlarla kullanırız. Kullanılan eklentiler aşağıda sıralanmıştır:
Google Analytics Kullanımı
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (bundan sonra
Google olarak anılacak) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i
kullanırız. Google Analytics, diğer işlevlerinin yanı sıra, site ziyaretçilerinin kökenini,
münferit sayfalarda geçirdikleri süreyi ve arama motoru kullanımını inceleyerek reklam
kampanyalarının başarısının daha iyi bir şekilde izlenmesini sağlar. Google bilgisayarınıza
bir çerez yerleştirir. Bu çerez, özellikle kullanıcı aktiviteleri (özellikle hangi sayfaların ziyaret
edildiği ve hangi öğelere tıklandığı), cihaz ve tarayıcı bilgileri (özellikle IP adresi ve işletim
sistemi), görüntülenen reklamlara ilişkin veriler (özellikle hangi reklamların görüntülendiği
ve kullanıcının bu reklamlara tıklayıp tıklamadığı) ve reklam ortaklarına ilişkin veriler
(özellikle anonimleştirilmiş kullanıcı kimlikleri) başta olmak üzere kişisel verilerin
saklanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Çerez tarafından üretilen bu web siteyi
kullanımınızla ilgili bilgiler Google’a iletilir ve Google tarafından Amerika Birleşik
Devletlerinde bulunan sunucularda saklanır. Bununla birlikte, bu web sitede IP
anonimleştirmesinin etkinleştirilmesi halinde, Google IP adresinizi gönderim öncesi Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasına taraf olan diğer
ülkelerde kısaltır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google
sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.
Google, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasına taraftır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Google, bu
anlaşmaya taraf olmak suretiyle Avrupa veri koruma kanunu standartları ve
yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi şu adreste
bulunabilir:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
IP anonimleştirmesi bu sitede etkindir. Google, bu bilgileri bu web sitenin operatörünün
adına web site kullanımınızı değerlendirmek, web sitedeki aktivitelere ilişkin raporlar
hazırlamak ve web site operatörüne web site ve internet kullanımıyla ilişkili daha başka
hizmetler sunmak amacıyla kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics kapsamında
iletilen IP adresi Google’dan gelen diğer verilerle birleştirilmez. Tarayıcınızda ilgili ayarları
seçmek suretiyle çerez kullanımını reddedebilirsiniz; fakat lütfen bunu yaptığınız takdirde
web sitemizin tüm işlevlerinden yararlanmanızın mümkün olamayabileceğini dikkate alın.
Verilerin Google tarafından toplanması ve saklanması hakkında daha fazla bilgi şu adreste
bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Veri işlemenin amacı
Kişisel veri işlemenin amacı, daha evvelden siteyi ziyaret ederek ilgisini halihazırda beyan
etmiş olan bir hedef kitlesine spesifik olarak hitap etmektir.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Kişisel veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a
hükümlerine göre verilen kullanıcı onayı oluşturur.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya yasa gereği saklanır. Google, IP adresi ve çerez bilgilerinin bir
kısmını sırasıyla 9 ve 18 ay sonra silerek sunucu loglarında saklanan reklam verilerini
anonim hale getirir.
5. Onayın geri çekilmesi ve iptal
Veri koruma kanunu uyarınca vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman geri çekme
hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, onay geri çekilene kadar yapılan onaya dayalı
veri işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemez.
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir
tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak kişisel verilerinizin
Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak,
Google’in (IP adresiniz de dahil) web site kullanımınıza ilişkin çerez tarafından üretilen
verileri toplamasını ve işlemesini, aşağıdaki adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirip
kurmak suretiyle de engelleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Aşağıdaki bağlantıdan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını devre dışı
bırakabilirsiniz:
https://adssettings.google.de Verilerinizin Google tarafından işlenmesine ilişkin itiraz ve
iptal seçenekleri hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adreste bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Google Tag Manager Kullanımı
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google
LLC ile onun Avrupa Birliğindeki temsilcisi Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland adresinde mukim Google Ireland Ltd. (bundan sonra Google olarak
anılacak) firmalarının Google Tag Manager
(https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) aracını kullanırız. Google Tag Manager
sayesinde Google ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların etiketleri yönetilebilir, paket haline
getirilebilir ve bir web siteye yerleştirilebilir. Etiketler, diğer işlevlerin yanı sıra, ziyaretçi
sayısı ve davranışının ölçülmesi, online reklam ve sosyal kanalların etkisinin yakalanması,
yeniden pazarlama ve hedefleme sağlanması ve web sitelerin test edilip optimize edilmesi
amacıyla kullanılan bir web sitedeki küçük kod öğeleridir. Bir kullanıcı web siteyi ziyaret
ettiğinde, mevcut etiket yapılandırması kullanıcının tarayıcısına gönderilir. Bu etiket
yapılandırması hangi etiketlerin tetikleneceğine dair beyanlar içerir. Google Tag Manager,
kendileri de veri toplayabilecek diğer etiketleri tetikler. Bu konuya ilişkin bilgileri, bu veri
koruma beyanındaki ilgili hizmetlerin kullanımına ilişkin bölümlerde bulabilirsiniz. Google
Tag Manager bu verilere erişmez ve veriler Amerika Birleşik Devletlerindeki Google
sunucularına aktarılabilir. Google Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Gizlilik
Kalkanı Anlaşmasını imzalamıştır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifika almıştır.
Google, bu anlaşmaya taraf olmak suretiyle Avrupa veri koruma kanunu standartları ve
yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakınız:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret
edin: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html Google'in gizlilik politikasını
şu adresten inceleyebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en
2. Veri işlemenin amacı
Kişisel veri işlemenin amacı üçüncü taraf hizmetlerinin toplu ve şeffaf bir şekilde
yönetilmesinin ve etkin bir biçimde entegre edilmesinin sağlanmasıdır.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Kişisel veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a
hükümlerine göre verilen kullanıcı onayı oluşturur.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya yasa gereği saklanır. Google, IP adresi ve çerez bilgilerinin bir

kısmını sırasıyla 9 ve 18 ay sonra silerek sunucu loglarında saklanan reklam verilerini
anonim hale getirir.
5. Onayın geri çekilmesi ve iptal
Veri koruma kanunu uyarınca vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman geri çekme
hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, onay geri çekilene kadar yapılan onaya dayalı
veri işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemez.
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir
tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak kişisel verilerinizin
Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak,
Google’in (IP adresiniz de dahil) web site kullanımınıza ilişkin çerez tarafından üretilen
verileri toplamasını ve işlemesini, aşağıdaki adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirip
kurmak suretiyle de engelleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Aşağıdaki bağlantıdan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını devre dışı
bırakabilirsiniz:
https://adssettings.google.de Verilerinizin Google tarafından işlenmesine ilişkin itiraz ve
iptal seçenekleri hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Google AdWords Kullanımı
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google
LLC ve onun Avrupa Birliğindeki temsilcisi Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland adresinde mukim Google Ireland Ltd. (bundan sonra Google olarak
anılacak) firmalarının Google AdWords hizmetini kullanırız. Bu hizmet ile reklam
yerleştiririz. Google bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir. Bu çerez, özellikle kullanıcı
aktiviteleri (özellikle hangi sayfaların ziyaret edildiği ve hangi öğelere tıklandığı), cihaz ve
tarayıcı bilgileri (özellikle IP adresi ve işletim sistemi), görüntülenen reklamlara ilişkin
veriler (özellikle hangi reklamların görüntülendiği ve kullanıcının bu reklamlara tıklayıp
tıklamadığı) ve reklam ortaklarına ait veriler (özellikle anonimleştirilmiş kullanıcı kimlikleri)
başta olmak üzere kişisel verilerin saklanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Google
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Gizlilik Kalkanı Anlaşmasını imzalamıştır ve
söz konusu anlaşma kapsamında sertifika almıştır. Google, bu anlaşmaya taraf olmak
suretiyle Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt

eder. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi şu adreste bulunabilir:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Verilerin Google tarafından toplanması ve saklanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi şu
adreste bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Veri işlemenin amacı
Sadece yayınladığımız reklama tepki veren toplam kullanıcı sayısı hakkında bilgi ediniriz.
Kimliğinizi tespit etmek amacıyla kullanılabilecek herhangi bir bilgi paylaşmayız. Kullanım
izleme amacı gütmez.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Kişisel veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent a
hükümlerine göre verilen kullanıcı onayı oluşturur.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya örneğin vergi ve muhasebe amaçları bakımından yasa gereği
saklanır.
5. Onayın geri çekilmesi ve iptal
Veri koruma kanunu uyarınca vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman geri çekme
hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, onay geri çekilene kadar yapılan onaya dayalı
veri işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemez.
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir
tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak kişisel verilerinizin
Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını devre dışı
bırakabilirsiniz:
https://adssettings.google.de
Verilerinizin Google tarafından işlenmesine ilişkin itiraz ve iptal seçenekleri hakkında daha
fazla bilgi şu adreste bulunabilir:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Google Maps Kullanımı
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google
LLC ve onun Avrupa Birliğindeki temsilcisi Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland adresinde mukim Google Ireland Ltd. (bundan sonra Google olarak
anılacak) firmalarının online harita hizmeti olan Google Maps’i kullanırız. Coğrafi verileri
web sitemizde görsel bir şekilde gösterebilmek için sitemize yerleştirdiğimiz Google Maps
eklentisini kullanırız. Web sitemizde kullandığımız Google Maps eklentisi sayesinde
sitemizin kullanımına ilişkin bilgiler, IP adresiniz ve yönlendirme planı işlevi ile girilen
adresler ABD’de bulunan bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google Avrupa
Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Gizlilik Kalkanı Anlaşmasını imzalamıştır ve söz
konusu anlaşma kapsamında sertifika almıştır. Google, bu anlaşmaya taraf olmak suretiyle
Avrupa veri koruma kanunu standartları ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Bu
konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi şu adreste bulunabilir:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Verilerin Google tarafından toplanması ve saklanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi şu
adreste bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Veri işlemenin amacı
Google Maps eklentisinin kullanımı web sitemizin kullanıcı dostu özelliğini arttırma ve
sitemizi daha çekici bir şekilde sunma amacı güder.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Bu bağlamda veri işlemenin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1, fıkra 1, bent f
hükümleri oluşturur. Veri işlemeye ilişkin meşru çıkarımız yukarıdaki 2. maddede belirtilen
sebeplere dayanmaktadır.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya yasa gereği saklanır.
5. İtiraz ve iptal seçenekleri
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir

tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak kişisel verilerinizin
Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını devre dışı
bırakabilirsiniz:
https://adssettings.google.de
Verilerinizin Google tarafından işlenmesine ilişkin itiraz ve iptal seçenekleri hakkında daha
fazla bilgi şu adreste bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Google Webfonts Kullanımı
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google
LLC ve onun Avrupa Birliğindeki temsilcisi Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland adresinde mukim Google Ireland Ltd. (bundan sonra Google olarak
anılacak) firmalarının Google web fonts hizmetini kullanırız. Web fontları, sitedeki çeşitli
bilgilerin görsel olarak daha güçlü bir şekilde görüntülenmesinde kullanılmak amacıyla,
sayfa çağrıldığında tarayıcının önbelleğine aktarılır. Tarayıcının Google Web Fonts’u
desteklememesi veya erişime izin vermemesi halinde metin varsayılan fontta görüntülenir.
Sayfaya erişim sağlandığında, web site ziyaretçisine ilişkin herhangi bir çerez saklanmaz.
Sayfa görüntüleme ile ilişkili olarak iletilen
veriler https://fonts.googleapis.com veya https://fonts.gstatic.comgibi kaynağa özgü
domain’lere gönderilir. Söz konusu veriler, özellikle kullanıcı aktivitesi (özellikle hangi
sayfaların ziyaret edildiği ve hangi öğelere tıklandığı), cihaz ve tarayıcı bilgileri (özellikle IP
adresi ve işletim sistemi) başta olmak üzere, kişisel verilerin saklanması ve analiz edilmesi
amacıyla kullanılabilir.
Bu, verilerin Amerika Birleşik Devletlerindeki Google sunucularına aktarılmasını
gerektirebilir. Google Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Gizlilik Kalkanı
Anlaşmasını imzalamıştır ve söz konusu anlaşma kapsamında sertifika almıştır. Google, bu
anlaşmaya taraf olmak suretiyle Avrupa veri koruma kanunu standartları ve
yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıya bakın:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Veriler, Gmail gibi onaylı Google hizmetlerinin paralel kullanımıyla ilişkili olarak toplanan
veya kullanılan herhangi bir veriyle ilişkilendirilmez.
Verilerin Google tarafından toplanması ve saklanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen

şu adresi ziyaret edin:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Veri işlemenin amacı
Google Webfonts metinlerimizin daha çekici bir şekilde sunulması amacıyla kullanılır.
Tarayıcınızın bu özelliği desteklememesi halinde bilgisayarınız metinleri standart bir font
kullanarak görüntüler.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1,
bent f hükümleri oluşturur. Veri işlemeye ilişkin meşru çıkarımız yukarıdaki 2. maddede
belirtilen sebeplere dayanmaktadır.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya örneğin vergi ve muhasebe amaçları bakımından yasa gereği
saklanır.
5. İtiraz ve iptal seçenekleri
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir
tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak kişisel verilerinizin
Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını devre dışı
bırakabilirsiniz:
https://adssettings.google.de
Verilerinizin Google tarafından işlenmesine ilişkin itiraz ve iptal seçenekleri hakkında daha
fazla bilgi şu adreste bulunabilir:https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
=EN&hl=en
XVII.

Eklentilerin dış hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla entegrasyonu
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitemize, dış hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla içerik teslim ağları şeklinde belirli
eklentiler entegre ederiz. Web sitemize erişim sağladığınızda, içeriğin alınması ve

kullanıcının tarayıcısının ön belleğinde saklanması için tarafımızca kullanılan hizmet
sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurulur. Bu, özellikle cihaz ve tarayıcı bilgileri (örn. IP
adresi ve işletim sistemi) olmak üzere kişisel verilerin sunucu log dosyalarında
saklanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Bu amaçla aşağıdaki hizmet sağlayıcıları
kullanırız:
Pardot Pazarlama Otomasyon Sistemi ("Pardot MAS")
1. Kişisel veri işlemenin kapsamı
950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri
adresinde mukim Pardot LLC (bundan sonra Pardot olarak anılacak) ve Erika-Mann-Str. 31,
80636, Munich, Germany adresinde mukim Salesforce.com Germany GmbH (bundan sonra
Salesforce olarak anılacak) firmalarının Şirketler Arası (B2B) pazarlama ve aday müşteri
yaratma aracı olan Pardot MAS sisteminin işlevlerini kullanırız.
Pardot, net bir hedef kitlesine yönelik açılış sayfaları, kayıt formları ve e-posta
kampanyaları oluşturmamızı ve kişiselleştirilmiş içerik sunmamızı sağlar. Buna ek olarak,
Pardot site üzerinden tıklama yolunuzu kaydeder ve anonimleştirilmiş bir kullanıcı profili
oluşturur. Bu amaçla tarayıcınızı tanıyabilmek için çerezler kullanılır.
Aşağıdaki kişisel veriler Pardot MAS tarafından işlenir:
- Cihaz bilgileri
- Log dosyaları ve kullanıcı verileri hakkında bilgiler
- IP adresi
Veriler ABD’deki Salesforce sunucularına aktarılır. Salesforce, Avrupa Birliği ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında imzalanan Gizlilik Kalkanı Anlaşmasına taraftır ve söz konusu
anlaşma kapsamında sertifikalıdır. Bu, Salesforce’un Avrupa veri koruma kanunu
standartları ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt ettiği anlamına gelir. Daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce, kişisel verilerin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanından (AEA) AB ve
AEA dışındaki Salesforce lokasyonlarına aktarılabilmesi için Bağlayıcı Kurumsal Kurallar
(BCR) benimsemiştir. Salesforce’un Bağlayıcı Kurumsal Kurallarını şu adreste bulabilirsiniz:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true
veya bu kuralları e-posta yoluyla alabilirsiniz: support@Salesforce.com.
Salesforce’un verileri nasıl işlediğine dair daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

2. Veri işlemenin amacı
Pardot MAS şirketler arası pazarlama faaliyetlerini otomatik hale getirmemize, müşterileri
daha etkili bir şekilde tespit etmemize ve aday müşteri oluşturma işlemlerini optimize
etmemize yardımcı olur.
3. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı
Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR Madde 6, paragraf 1,
fıkra 1, bent a hükümleri doğrultusunda verilen kullanıcı onayı oluşturur.
4. Saklama süresi
Kişisel bilgileriniz bu gizlilik politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için
gereken süre boyunca veya örneğin vergi ve muhasebe amaçları bakımından yasa gereği
saklanır.
5. Onayın geri çekilmesi ve silme
Veri koruma beyanı onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın geri
çekilmesiyle onay geri çekilene kadar yapılan onayınıza dayalı veri işlemenin yasaya
uygunluğu etkilenmez.
Bilgisayarınızda üçüncü taraflara ait çerezlerin saklanmasını önleyerek, destekleyen bir
tarayıcıda “Beni İzleme” özelliğini kullanarak, tarayıcınızda komut satırı kodunu devre dışı
bırakarak veya tarayıcınıza NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery
(https://www.ghostery.com) gibi bir komut satırı engelleyici kurarak Salesforce’un kişisel
verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz.
Verilerinizin işlenmesine itiraz ve Salesforce ile olan sorunların çözümlenmesi hakkında
daha fazla bilgi için yandaki bağlantıya bakın:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
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