İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma
Metni
Aydınlatma Metni Hakkında
SARES GRUP Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz
sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden
(“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.
İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.saresgrup.com
internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından
çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.
İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl
kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
SARESGRUP olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların
türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla
iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.
Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya
herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son
güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin SARESGRUP tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için
www.saresgrup.com adresinde yer alan SARESGRUP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız
dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki
sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
SARESGRUP olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Çerez
Nedir
ve
Neden
Kullanıyoruz? Genel Olarak
Çerezler; bilgisayarınızda, tarayıcınızda veya ağ sunucusunda ziyaret ettiğiniz web siteleri
tarafından depolanan küçük metin dosyalarıdır. SARESGRUP olarak sitemizde çeşitli amaçlarla
çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar
başlıca şunlardır:
–

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

–

Site’yi analiz etmek ve Site’nin 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 işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden
üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin
daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

SARESGRUP olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili
kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi
dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti
çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret
ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
İşlevsellik
Tercihlerinizi koruyarak web sitesinin işlevselliğini arttırmanızı sağlar. Bu çerezler, önceki
seçimlerinizle ilgili bilgileri (dil, yer vb.) depolar. Daha basit bir deyişle, sizi hatırlarlar ve daha
fazla kişisel kullanıcı deneyimi sunmamıza izin verir
Hedefleme
Hedefli reklamlar veya bir kampanyayı ölçmek amaçlı kullanılabilirler. Bu bilgiler web sitemizi
ve üzerinde gösterilen reklamları tercihlerinizle daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Bu
çerezleri, ziyaret ettiğiniz siteleri hatırlamak, hangi kanalların daha verimli olduğunu belirlemek
ve ortakları veya harici web sitelerini ödüllendirmemize izin vermek için kullanılır.
Oturum
Kullanıcıların bir web sitesi içinde hatırlanmalarına, böylece kullanıcıların yaptığı sayfa
değişikliklerinin hatırlanması kullanılır. Oturum çerezleri geçici bellekte saklanır ve tarayıcı
kapatıldıktan sonra saklanmaz, kullanıcının cihazlarından veri toplamazlar.
Doğrulama
Başarılı bir giriş yaptıktan sonra oturum kimliği bilgilerinin kullanıcının tarayıcısında saklanmasını
sağlar.
Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
Çerezler çoğu tarayıcıda varsayılan ayarlarda etkindir, ancak tarayıcınızdaki çerezlerin tümünü
veya bir kısmını devre dışı bırakmanıza izin veren ayarları kullanarak çerezleri devre dışı
bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizin bazı özelliklerine / sayfalarına
veya alanlarına erişemeyebilirsiniz. Gelecekte mevzuat ve teknolojideki değişiklikler nedeniyle
politikamızı güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişikliği bildiğinizden emin olmak için
zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmenizi öneririz.
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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.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.saresgrup.com adresinde yer alan Veri
Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle
tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep
edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi
üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak
bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul
ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.
SARES GRUP TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

