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Bu �nternet s�tes�ne g�ren k�ş�ler (https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/kvkk/) bağlantısında yer alan K�ş�sel
Ver�ler�n Korunması Kanununun �lg�l� maddeler� uyarınca b�lg�lend�r�lm�şt�r.

Bununla b�rl�kte �şbu formları doldurmak, onay vermek suret�yle k�ş�sel ver�ler�n�n aşağıda açıklanan amaçlar
doğrultusunda kayded�lmes�, �şlenmes�, aktarılması, s�l�nmes�, yok ed�lmes� ve anon�mleşt�r�lmes� hakkında
aşağıdak� usul ve esaslar doğrultusunda b�lg�lend�r�lm�ş oldukları, 6 maddeden oluşan bu formu okuyup,
anlayarak kabul etm�ş oldukları sayılır.

İşbu b�lg�lend�rme 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunma Kanunu gerekl� maddes�nde düzenlenen, ver�
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümler� kapsamında, www.ozdoganv�danjor.com.tr tarafından
yapılmaktadır.

K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Kayded�lmes�: Aşağıda başlıkları bel�rt�len k�ş�sel ver� pol�t�kamızda uyarlanan şek�llerde
kayded�lmekted�r.

Ad Soyad,
Ev, İş veya Cep Telefonu Numarası,
E-posta adres�,
İkamet Adres�.

K�ş�sel ver�ler�n�z nasıl elde ed�l�p kayded�lmekted�r? İnternet s�tes� z�yaretç� b�lg�ler�n�z; �let�ş�m formu, talep
formu, sesl� görüşme kayıtları, GOOGLE Anal�t�k, sosyal medya, d�j�tal pazarlama kanalları ve benzer� yöntemler
�le elde ed�ld�kten sonra, tarafınıza yönlend�r�len �let�ş�m formuna g�rd�ğ�n�z k�ş�sel ver�ler, ver� tabanımıza güvenl�
yöntemler �le aktarılmakta ve kayded�lmekted�r.

K�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlenmes�: Bu kapsamda, k�ş�sel ver�ler�n�z aşağıdak� amaçlar doğrultusunda �şlenmekted�r.

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk T�caret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun,
5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanun başta olmak üzere, �lg�l� mevzuat �hlaller�
hal�nde yasayla yetk�lend�r�lm�ş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla del�l paylaşmak, s�te �ç pol�t�ka veya
standart �hlaller�n�n tesp�t�, araştırılması ve önlenmes�, s�ten�n ana faal�yet konusundak� h�zmetler�n�n yönet�lmes�
ve yürütülmes�, ver�ler�n merkez�leşt�r�lmes�, s�ten�n sözleşme yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�, ver�ler�n anal�z
ed�lerek s�te ve �nternet üzer�ndek� h�zmetler�n gel�şt�r�lmes�, �let�ş�m formunu dolduran k�ş�lere daha hızlı ve
etk�n b�r şek�lde h�zmet ver�lmes�d�r.

K�ş�sel Ver�ler�n S�l�nmes�, Yok Ed�lmes� ve Anon�mleşt�r�lmes�: K�ş�sel ver� envanter�m�zde yer alan bu
ver�ler, s�te pol�t�kalarımızda düzenlend�ğ� şek�lde mevzuat �le öngörülen saklama süreler� veya �şleme neden�
geçerl� olduğu süre boyunca saklanacak, bu süren�n sona ermes�nden sonra s�tem�z, arş�vleme ve s�lme hakkını
saklı tutar.

K�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarılması: S�te z�yaret kaydınızla �l�şk�n k�ş�sel ver�ler, aşağıdak� k�ş� ve kuruluşlara
aktarılab�lecekt�r.

S�te Yönet�m ve İcra Kurulu
S�te İlg�l� B�r�mler�
Kolluk kuvvetler�,



Mahkemeler,
Savcılıklar,
Yasayla yetk�lend�r�lm�ş kurumlar.

K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Güvenl�ğ�: B�lg� Güvenl�ğ� Pol�t�kamız ve K�ş�sel Ver�ler� Koruma Pol�t�kamızda bel�rt�ld�ğ�
üzere, s�te k�ş�sel ver� �şleme faal�yetler�n� yürütürken uygun güvenl�k düzey�n� tem�n etmeye yönel�k, aşağıdak�
konulardak� her türlü tekn�k ve �dar� tedb�rler� almaktadır.

K�ş�sel ver�ler�n hukuka aykırı olarak �şlenmes�n� önlemek.
K�ş�sel ver�lere hukuka aykırı olarak er�ş�lmes�n� önlemek.
K�ş�sel ver�ler�n muhafazasını sağlamak.

Haklarınız: S�te tarafından ver�ler�n�z�n �şlend�ğ� ve ver�ler�n�z� ver� sorumlusu sıfatı �le �şled�ğ� ölçüde k�ş�sel
ver�ler�n�z bakımından aşağıdak� haklara sah�ps�n�z;

İşlen�p �şlenmed�ğ�n�, �şlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve �şlenm�ş �se bu
konuda b�lg� �steme,
Kanuna uygun olarak yurt �ç�nde ve yurt dışında b�lg�ler�n�z�n paylaşıldığı üçüncü k�ş�ler� öğrenme,
B�lg�ler�n�z�n eks�k ya da hatalı �şlend�ğ�n� düşünüyorsanız düzelt�lmes�n� �steme,
K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması veya s�ten�n söz konusu ver�ler�
�şleyeb�lmek �ç�n hukuk� dayanağı veya meşru menfaat�n�n bulunmaması hal�nde, k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n�
veya yok ed�lmes�n� �steme,
B�lg�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere (c) ve (d) bentler�nde bel�rt�len talepler�n�z�n b�ld�r�lmes�n� ve aynı
�şlemler� gerçekleşt�rmeler�n� �steme,
B�lg�ler�n�z�n, otomat�k s�stemler �le anal�z ed�lmes� neden�yle aleyh�n�ze b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz
etme veya kanuna aykırı olarak kayded�ld�ğ�n� ya da kullanıldığını düşünüyorsanız, bu sebeple zarara
uğradıysanız g�der�lmes�n� �steme,
Ver� Sorumlusu B�lg�lend�rmes�: Aşağıda detaylı kurumsal b�lg�ler� yayınlanan s�te ve �ş ortakları olarak, 6698
sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu uyarınca Ver� Sorumlusu sıfatıyla k�ş�sel ver�ler�n�z� �lg�l� mevzuata
uygun olarak kullanacağız.
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