WEB-VADİ-05 – İletişim Formu Aydınlatma Metni & Ticari İleti Onayı

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
0883043269400018 MERSİS numaralı VADİSTANBUL AVM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
(“VADİSTANBUL”) adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve GSM/telefon numaranız (“İletişim Verileriniz”)
ile bize ilettiğiniz mesajlarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci madde 2’inci
fıkrasının (d) bendi kapsamında tarafınızca alenileştirilmiş olarak şu anda bulunduğunuz web sitemizdeki iletişim
formu üzerinden talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla her halükârda iletişim işlenecektir.
Bunun yanında tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticarı̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin VADİSTANBUL
tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden İletişim Verileriniz web sitesi üzerinden
işlenecektir, merkezi CRM sistemimize aktarılacaktır ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme
hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK
5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri
alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında İletişim Verileriniz, yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda
açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.
Web sitemizdeki girdi formlarını koruyabilmek için 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD
adresinde bulunan Google Inc.’in (buradan itibaren “Google”) “reCAPTCHA” eklentisi hizmetini kullanmaktayız.
Bu hizmeti kullanarak ilgili girdinin bir insandan mı kaynaklandığı yoksa uygunsuz olarak otomatik mekanik
işleme vasıtasıyla mı gerçekleştirildiği arasında bir ayrım yapmak mümkün olmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla
yönlendiren URL, IP adresi, web sitesi ziyaretçilerinin davranışları, işletim sistemi, tarayıcı ve kalınan süre
hakkında bilgi, çerezler, sunum talimatları ve betikler, kullanıcının girdi davranışlarının yanı sıra “reCAPTCHA”
alanındaki fare hareketleri “Google”a aktarılmaktadır. Google, bu şekilde edinilen bilgileri, diğerlerinin yanı sıra
kitapları ve diğer basılı ürünleri dijital ortama geçirmek ve Google Street View ve Google Maps gibi hizmetleri
(örneğin ev numarası ve sokak adının tanınması) en iyi şekilde çalışır hale getirmek için kullanmaktadır.
“reCAPTCHA” çerçevesinde aktarılan IP adresi, “reCAPTCHA” eklentisini kullanırken aynı zamanda Google
hesabınıza da giriş yapmış olmadığınız sürece Google’in diğer verileri ile birleştirilmemektedir. Sizin hakkınızdaki
ve web sitemizdeki davranışlarınıza ilişkin bu verilerin Google’a aktarılmasını ve Google tarafından
kaydedilmesini engellemek istiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden ya da reCAPTCHA plug-inini kullanmadan
önce “Google” hesabınızdan çıkmanız gerekir. “reCAPTCHA” hizmeti vasıtasıyla edinilen bilgiler, Google
Kullanım Şartları uyarınca kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Tüm bu hususlar hakkında KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel
verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya
yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel
verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre VADİSTANBUL’a iletebilirsiniz.

