Veri Gizliliği
Web sitemize hoş geldiniz ve şirketimize olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizle ilgili
olarak hem genel hem de özel olarak veri korumasına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.
Bu yüzden hizmetlerimizi kullanırken hangi kişisel verilerinizin toplanacağını ve daha sonra bunların nasıl
işleneceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Web sitemizde:
Temel olarak web sitemizi anonim olarak kullanabilirsiniz. Web sunucularımız, sitemizi ziyaret eden
ziyaretçi sayısını hesaplamak ve web sitemizi daha da geliştirmek için e-posta adreslerini değil, anonim
hale getirilen IP adreslerini toplar. Bu bağlamda yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Madde
6.1’dir. Veri işlemede meşru menfaatimiz, web sitemizin ve gerçekleştirilen işlemlerin düzgün
yapılmasını sağlamaktır.
Bu web sitesine eriştiğinizde aşağıdaki veriler toplanır:







Web tarayıcısının türü, OS ve oryantasyon gibi Genel Kullanıcı Acente bilgileri
Web sitemizdeki sayfaların ziyaret tarihleri ve saatleri
Başvurulan site detayları (bir kullanıcının sitemize ulaşmak için kullandığı URL gibi)
Ağ lokasyonu ve IP adresi (anonim hale getirilmiş)
Flash versiyonu, JavaScript desteği, ekran çözünürlüğü ve ekran rengi işleme yeteneği

Eğer bize örnek olarak Anket Formunun bir parçası olarak kişisel verilerinizi verirseniz ihtiyaçlarınızı
karşılamak için gerekli olduğu ölçüde bu bilgileri işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili yasal dayanak, Genel Veri
Koruma Yönetmeliği, Madde 6.1’dir.

Bilgilerin üçüncü taraflara geçmesi:


Bu veri koruma beyanında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde verileri adımıza işlemeleri
için hizmet sağlayıcılar kullanmaktayız. Bu bağlamda daha fazla işlem yapılabilmesi için bu
bilgileri üçüncü taraflara veririz. Harici hizmet sağlayıcılarımız, dikkatli bir şekilde seçilir ve diğer
şeylerin yanında verilerinizi talimatlarımız ve geçerli veri koruma yasaları uyarınca işlemek için
tarafımızdan mecbur bırakılırlar. Özellikle de sizin verilerinizi çok gizli şekilde işlemekle
yükümlüdürler ve bu verileri kabul edilenler dışında başka amaçlar için kullanmaktan men
edilmektedir.



Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayız ve başkalarına pazarlamayız.

Page 1 of 3

Çerezler ve Web Sitesi Takibi:


Web sitemiz, daha kullanıcı dostu ve verimli olmak için çerezler kullanmaktadır. Yine de çerezleri
devre dışı bırakabilirsiniz ancak bu, web sitemizin işlevselliğini sınırlayabilir.



Web sitemiz, web analitik hizmeti olan Google Analytics’in özelliklerini kullanmaktadır. IP
adresiniz tespit edilir ancak hemen anonim hale getirilir. Sonuç olarak kabataslak bir yer
belirleme mümkündür.

Güvenlik:


Kişisel verilerinizin kötüye kullanımdan, kayıplardan veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak
için güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak izliyor ve geliştiriyoruz.

SSL veya TLS şifrelemesi:


Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya talepler
gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir
bağlantıyı tarayıcının adres satırının “http:// ”’den “https://” haline gelmesinden ve tarayıcı
satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. Eğer SSL veya TLS şifrelemesi aktifse bize
ilettiğiniz veriler, üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlayan linkler:


Web sitemizde diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlayan linkler bulunabilir. Yine de bu veri
koruma beyanı, özellikle bu web sitesine uygulanmaktadır. Diğer sağlayıcıların geçerli veri
koruma yönetmeliklerine uymasını kontrol edemeyiz ve bu sağlayıcılar üzerinde hiçbir etkimiz
bulunmamaktadır.

Verilerin silinmesi için standart süreler:


Tarafımızdan toplanan veriler, yukarıda anılan toplanma sebepleri için gerekli olduğu sürece
tarafımızdan saklanacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili haklarınız:
Bilgi hakkı:
 Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verilerle ilgili bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Düzeltme hakkı:
 Sizinle ilgili doğru olmayan herhangi bir kişisel veriyi derhal düzeltmemizi talep etme hakkınız
bulunmaktadır.
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İptal hakkı:
 Yasal sebepleri bulunuyorsa kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu
sebeplere örnekler aşağıdaki gibidir:

o Kişisel veriler, aslen işlendikleri amaçlar için artık gerekli değildir
o Rızanızı geri çekmişsinizdir ve veri işleme için başka bir yasal dayanak bulunmamaktadır
Veri işlemeyi sınırlandırma hakkı:
 Eğer koşullar yerine getiriliyorsa bizden kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme
hakkınız bulunmaktadır.
Veri transfer etme hakkı:
 Veri transfer etme hakkınız bulunmaktadır.
Reddetme hakkı:
 Kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Veri işleme ile ilgili
olarak sizin menfaatlerinizin, haklarınızın ve özgürlüğünüzün üzerinde olan zorlayıcı sebepleri
kanıtlayamadığımız sürece veya veri işlemenin yasal talepleri gerçekleştirmek veya savunmak
için gerekli olmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.
Veri koruma yetkilisi:
Eğer kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili başka sorularınız varsa veya yukarıda anılan haklardan herhangi
birini kullanmak istiyorsanız lütfen dataprivacy@polyplex.com adresinden bizimle irtibata geçiniz.
Avrupa’da ikamet edenler için irtibat bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
Veri Koruma Yetkilisi:
Polyplex Europa Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
KARAMEHMET MH. AVRUPA SERBEST
BÖLGESİ 3. SOKAK NO:4 ERGENE/TEKİRDAĞ Türkiye
E-posta: dataprivacy-eu@polyplex.com

Page 3 of 3

