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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI
Verilogy Veri Güvenliği ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Verilogy” veya “Platform”) olarak; veri
sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu
amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
Verilogy internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik
gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız
doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:
İnternet sitesinde yer alan chat aracı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz durumunda bize
sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz; bültene kayıt olmak için eposta adresini
paylaşmanız durumunda eposta adresiniz;
Platform güvenliğinin sağlanması amacıyla www.verilogy.com adresine gerçekleştirdiğiniz
ziyarete ilişkin; cihaz bilgileri, internet protokolü, kaynak ve konum bilgisi;
www.verilogy.com sitesinin performanısını artırma ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi
sunabilmemiz adına, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme
amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler;
Olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin verilen açık rızanız ve
şirketimizin meşru menfaati kapsamında işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Verilogy tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli
teknik destek ve kalitenin sağlanması;
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi;
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması;
amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî
kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
Websitesinde yer alan chat aracına eposta adresinizi bırakmanız durumunda HubSpot, Inc
şirketinin İrlanda’da bulunan sunucularına,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
(i)İşlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) İşlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya
yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,(v) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, (viii) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen
veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak
iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Başvurunuz, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı
doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim
olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep
edilecektir.
Verilogy olarak, www.verilogy.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve
Verilogy’nin gizlilik ilkelerinin sadece www.verilogy.com platformumuzda uygulanacağını,

bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını
hatırlatmak isteriz.

