
Çerez Politikası

 

 Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.
 
İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta
olan çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel
verilere ilişkin  sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamalarımızda
hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol
edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
 
Şirket olarak sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri gerekmesi
durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını
değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımızda yeni çerezler ekleyebiliriz.
Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme
hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü
değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada
yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin
sonunda bulabilirsiniz.
 
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgilere; https://www.iskoplastik.com.tr Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 

 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamalarımızı
kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru
menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme
vasıtasıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde
gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikasın ’da
belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, kanunen
yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz



Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
ŞİRKET olarak sitemizde ve uygulamalarımızda çeşitli amaçlarla çerezler
kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar
başlıca şunlardır:

● Site’nin ve uygulamaların çalışması için gerekli temel fonksiyonları
gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret
ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

● Site’yi ve uygulamaları analiz etmek, Site’nin ve uygulamaların performansını
arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi
ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının
yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

● Site’nin ve uygulamaların işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı
sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde
kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Sitemizde ve Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler
 
A. Geçici Çerezler: Web sitemize ziyaretiniz esnasında geçici olarak depolanan
çerezler oturumunuzu sonlandırdığınızda tarayıcınızdan silinmektedir.

B. Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler bilgisayar/mobil cihazınızda oturumunuzu ya da
tarayıcınızı kapattığınızda depolanarak geçerlilik sürelerine kadar web sitemize
tekrar giriş yaptığınızda sizi tanımak için kullanılır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın
tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan
Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde
Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini
hatırlatmak isteriz.
 



Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

● kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

● yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

● KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
 
Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı https://www.iskoplastik.com.tr den
ulaşabileceğiniz Şirket İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. 

Son Güncelleme Tarihi: 15.06.2022


