ÇEREZLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu
sıfatıyla ULUKAYA EĞİTİM TURİZM VE TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirketimiz, https://www.tuncsiper.com/ adreslerini ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, browser türü, bağlanılan
bilgisayarın işletim sistemi ve eğer facebook kullanıyor ise izin verildiği ölçüde facebook hesabı bilgileri; internet
sitesinin zorunlu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi, internet sitesinin işlevselliğini artırılması ve kullanım kolaylığı
sağlanması, internet sitesini analiz etmek ve sitenin performansını arttırılması, ürün / hizmetlerin pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
sınırlı olmak üzere kullanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda veriler, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’unda açıkça
öngörülmesi, İlgili Kişi tarafından bilgilerin alenileştirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak
bahsi geçen internet sitelerinde bulunan çerezler aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.
Şirketimizin internet sitesinde farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf (ziyaret ettiğiniz site
tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından
yerleştirilen) kullanılmaktadır.
ÇEREZ BİLGİLERİ
Çerez Adı
PHPSESSID

Sağlayıcı
Tuncsiper.com

_fbp

Tuncsiper.com

fr

Facebook.com

tr

Facebook.com

Kapsam
Kullanıcıların hangi sayfalarda talep gönderdikleri bilgilerini
tutar.
Facebook tarafından 3. Parti firmalara uygun reklamların
verilmesi için bilgi alır.
Facebook tarafından 3. Parti firmalara uygun reklamların
verilmesi için bilgi alır.
Facebook tarafından 3. Parti firmalara uygun reklamların
verilmesi için bilgi alır.

Tipi
HTTP

Süre
Oturum

HTTP

3 Ay

HTTP

3 Ay

Pixel

Oturum

KİŞİSEL VERİ POLİTİKALARI
Çerez tercihlerinizi doğru şekilde yönetmek adına öncelikle üçüncü taraflarca talep edilen ve işlenen kişisel verilere
dair detaylı bilgi, aşağıdaki linkte yer almaktadır:
•

Facebook

: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

AKTARIM
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizce elde edilen kişisel veriler gizli tutulmaktadır ve çerezler arama
motorları tarafından da takip edilebilmektedir ancak Şirketimizce arama motorlarına herhangi bir aktarım
yapılmamaktadır. Yine de belirtmek isteriz ki gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde Kanunun 5.
maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekçesine dayanarak adli merciiler
ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesinde ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’inde öngörülen hak ve taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik
açıklamalar ile birlikte
•
•
•

www.tuncsiper.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla veya kimliğinizin tespit edilebildiği ve
iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe ile yazılı olarak Çamlıca Mahallesi, Babacan Cd. No:72, 16000
Nilüfer/Bursa adresine veya
elektronik ortamda ulukaya@hs.kep.tr KEP adresine veya;
üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@tuncsiper.com adresine

konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgilere www.tuncsiper.com/ adresindeki
“Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.

