
	

	
 

SVB KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET EDENLER İÇİN AYDINLATMA METNİ 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(“Kanun”) kapsamında; web sitemizi (“Site”) 
ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte 
“Çerez(ler)” olarak anılacaktır) faydalanmaktayız. 

Ziyaretiniz sırasında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza 
edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan adli merciler ile idari 
otoriteler ile talep halinde paylaşılabileceğini ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı bulunan üçüncü kişilere 
açık rızanız alınarak aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekil ve usullerle 
işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi veya başvurunuz halinde kişisel verilerinizin yok 
edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

 
1- İşlem Güvenliği 

 

 
IP adresi 

 
2- Lokasyon 

 

 
Siteye giriş yapılan ülke bilgisi 
 

 
İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ :   

• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 
• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. 
• Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. .  

 
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin 
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması ve açık rızanın alınması hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen 
veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle 
toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaç ve sebepler doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak 
işlenmekte ve gizli tutulmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA HAKLARI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz 
haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.svbkataforez.com.tr/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla 
yazılı olarak veya elektronik ortamda svbkataforez@hs03.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz 
üzerinden kvkk@svbkataforez.com.tr adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile 
iletebilirsiniz.Detaylı bilgi http://www.svbkataforez.com.tr/ adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır


