KROM YOL ASFALT MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GİZLİLİK POLİTİKASI
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1. Giriş
Krom Yol Asfalt Maki̇ na İnşaat Taahhüt Sanayi̇ Ve Ti̇ caret Li̇ mi̇ ted Şi̇ rketi (“KROM YOL”
veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle
paylaştiğiniz bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle
yaklaşiyoruz.
İşbu Gizlilik Politikasi’ni (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi
(“Platformlar”) üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hakkinda
internet sitemizi ve mobil uygulamamizi ziyaret eden kullanicilarimizi 6698 sayili Kişisel
Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”) kapsaminda bilgilendirmek amaciyla oluşturduk.
Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnizca size daha iyi bir hizmet sunmak
amaciyla kullanilacaktir.

2. Politika’nın Kapsamı
KROM YOL olarak yönettiğimiz platformlarimiza erişiminiz sirasinda topladiğimiz
verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nin kapsamindadir.
KROM YOL tarafindan yönetilmeyen bir sitede KROM YOL’a ait bir logonun, işaretin vb.
bir görselin bulunmasi işbu Politika’ nin o site için geçerli olduğu anlamina gelmemektedir.
Bu tür siteler ile kişisel veri paylaşimi gerçekleştirirken işbu Politika’ da yer alan
güvencelerden faydalanabilmeniz için söz konusu sitenin KROM YOL’a ait bir site
olduğundan emin olmaniz gerekmektedir.
3. Kişisel Verilerin Korunması
KVKK kapsaminda kişisel verilerinizin veri sorumlusu sifati ile KROM YOL tarafindan
işlenmesi, kişisel verilerinize ilişkin haklariniz hakkinda ve kişisel verilerinizi korumak için
aldiğimiz teknik ve idari tedbirler ile ilgili detayli bilgi almak için lütfen Aydınlatma
Metnimizi ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı okuyunuz.
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4.

İnternet Sitemizde Toplanan Veriler

4.1. İletişim Formları Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler
İletişim formlari vasitasiyla;
● Ad, soyad,
● Elektronik posta,
● Telefon numarasi,
● Mesaj
bilgilerinizi toplamaktayiz.

4.2. Cihaz Bilgisi
Hizmetlerimizden faydalanirken, kullandiğiniz elektronik cihazlariniza (bilgisayarlar,
tabletler, akilli telefonlar, akilli televizyonlar vs.) ait IP adresi vb. bilgiler toplanmaktadir.
Ayrica internet sitemiz/sitelerimiz araciliğiyla sizlere anlik bildirimler gönderebiliriz.
Cihazinizin işletim sisteminin içerisindeki ayarlari değiştirerek bu iletileri almayi
reddedebilirsiniz.

4.3. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazinda (örneğin bilgisayar veya
telefon) depolanan ve isim-değer formatinda veri barindirabilen küçük metin dosyalaridir. Bu
vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanici
hakkinda çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde çerez kullanilmaktadir.
İnternet sitemizdeki çerez kullanimi hakkinda detayli bilgi almak için lütfen Çerez
Politikamizi okuyunuz.
4.4. Sunucularımıza Eriştiğinizde Otomatik Olarak Topladığımız Veriler
İnternet sitemizi kullanmaniz halinde, müşterilerimizin bireysel veya kurumsal taleplerini ve
ihtiyaçlarini karşilayabilmek, teknik alt yapimizi geliştirmek ve denetlemek, kullandiğimiz
donanim ve yazilim teknolojilerini ve diğer hizmetlerimizi geliştirmek ve hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlariyla size ait cihaz log kayitlari vb. kişisel verileri
toplayabiliriz.
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5.

Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Sitemiz, elektronik ticaret ve ilan siteleri gibi üçüncü taraflarin internet sitelerine ait
bağlantilar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanmasi, işlenmesi,
paylaşilmasi veya aktarimi sorumluluğumuzun dişindadir. Üçüncü taraf siteleri kullaniminiz
ve bu sitelerle veri paylaşiminiz, bu sitelerdeki gizlilik politikasi ve kullanim şartlarina tabi
olup işbu Politika’nin kapsami dişindadir. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret
ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarini okumanizi öneririz.

6.

Politika’nın Güncellenmesi

İşbu Politika’nin hükümleri kismen veya tamamen, internet sitemizde yayimlandiği tarihte
yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.
Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adina internet sitemizi belirli araliklarla kontrol
etmenizi tavsiye etmekteyiz.

7.

Bize Ulaşın

İşbu Politika’nin yorumlanmasi veya uygulanmasi ile ilgili sorularinizi, çekincelerinizi veya
şikayetlerinizi;
● info@kromyolasfalt.com.tr elektronik posta ve/veya
● Ekşioğlu, 38. Sk. No:1, 34794 Çekmeköy/İstanbul adreslerine iletebilirsiniz.
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