GÜRSAN ALÜMİNYUM İMALAT SAN. LTD. ŞTİ.
ÇEREZ & VERİ POLİTİKASI
Gürsan Alüminyum İmalat San. Ltd. Şti. (‘’GÜRSAN’’) olarak web sitemizi
ziyaret eden siz değerli misafirlerimizin denetimlerini geliştirmek için
çerezler, pikseller, gifler, pop-up v.b gibi bazı teknolojilerden (‘’Çerezler’’)
faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) olmak üzere tabi olduğumuz
mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Web sitemiz aracılığıyla gönüllü olarak sağladığınız veriler ile verilerin
kullanımına izin verdiğiniz veya veri korumasıyla ilgili yasal düzenlemelerin
izin verdiği durumlar haricinde kişisel bilgilerinizi (ör: isim, soy isim, adres,
telefon numarası ve e-posta adresi v.b gibi) toplamamakta ve
paylaşmamaktayız.
GÜRSAN olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir,
bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni
çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez & Veri Politikası ('Politika')
hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel işbu
Politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya
herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük
kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu Politika'nın sonunda
bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin GÜRSAN tarafından işlenmesi hakkında
daha detaylı bilgi için https://www.gursan.com.tr/adresinde yer alan
Gürsan Alüminyum İmalat San. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.
1. ÇEREZ NEDİR ?
Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil
cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez, web
sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizi zaman içerisinde 'hatırlamasına'
imkân verir.
Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını
belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde
ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri
silebilirler.
2. NEDEN ÇEREZ KULLANIYORUZ ?
İçeriğimizle etkileşim biçiminizi daha iyi tanımak ve web sitemizi ziyaret
deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Örneğin bazı çerezler
dilinizi veya tercihlerinizi hatırlar; böylece web sitemizdeki ürünleri ziyaret
ettiğinizde bu tercihleri yeniden yapmak zorunda kalmazsınız. Buna ek

olarak çerezler, size web sitemizdeki videolar gibi özel içeriği sunabilmemize
de imkân veriyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 'yeniden pazarlama'
çabasıyla size üçüncü taraf web sitesinde/sitelerinde hedefe yönelik
reklamlarla hizmet sunmak üzere web sitemizdeki davranışlarınızdan
öğrendiklerimizi kullanabiliriz.
3. HANGİ AMAÇLA ÇEREZLER KULLANIYORUZ ?
GÜRSAN olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu
çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca
şunlardır:
- Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek
Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar
şifre girmelerine gerek kalmaması.
- Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak
Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi
ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans
ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının
kolaylaştırılması.
- Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak
Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda
bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı
adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
- Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek
Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden
ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Uyarı: KVKK' nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki
istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan
hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın
yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. GÜRSAN olarak, işbu
Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde kanunen
yetkili kurumlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız ile
paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her
yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
4. HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ ?
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.
Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından
yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki
sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
- Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.
Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti
yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz
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kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan
sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize
döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.
- İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak
sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.
Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak
için izin verir.
- Performans ve Analiz Çerezleri
Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek
için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi
v.b gibi) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
- Hedefleme veya Reklam Çerezleri
Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet
tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla
sizlere sitemiz dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş
birliğine gidebiliriz. Bu çerezlerin amacı, ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları
göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının
etkinliğini ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamaktır.

5. KVKK'NIN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK’nın 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,
- KVKK 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,
- İşlenen 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 haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizde yer alan
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

GÜRSAN, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Ayrıca tekrar belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizin korunması, GÜRSAN
için büyük önem arz etmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinde başta
kişisel veri güvenliği olmak üzere ilgili konularda en üst düzeyde özen
gösterilmektedir. Bu amaçla, 6698 sayılı KVKK ve mevzuata uygun olarak
güvenli bir şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması bizler için
her zaman birincil öneme sahiptir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz ilgili tüm
mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
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