URHAN BOYA TERBİYE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
www.urhanboya.com (Urhan Boya Terbiye Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak
kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve
muhafaza edilmektedir.
1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, www.urhanboya.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz,
tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme
konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Paylaştığınız kişisel veriler,


İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

3. Toplanan Kişisel Verileriniz ve Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
www.urhanboya.com internet sitesi ve bu sitede bulunan formlar aracılığıyla ile ad, soyad,
telefon, e-posta adresi bilgileri toplanmaktadır
4. Kişisel Verilerin Saklanması, Korunması ve İmhası
www.urhanboya.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun
12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz
kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri
almakta aynı zamanda yukarıda belirtilen amaçlarla alınan kişisel verileriniz saklanması veya
işlenmesine ilişkin yasal yükümlülük süresi sona erdikten sonraki ilk imha periyodunda
“Urhan Boya Terbiye Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama, Yok
Etme ve İmha Politikası” belirtilen şekilde imha edilecektir.
5. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler
 a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
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f. KVK Kanunu 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,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. İletişim ve Başvuru Yöntemi
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini
kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup
imzalayarak Urhan Boya’ya ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme
“Urhan Boya Terbiye Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası”nda da yapılmıştır.
İlgili kişi;


www.urhanboya.com.tr adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunu
doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı
bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile
Güzelköy Mahallesi, 289 Sk. No:1 Pamukkale/DENİZLİ adresine iletilmesi ile,



www.urhanboya.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun
doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik
imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca Urhan Boya’ya daha önce bildirilen ve
Urhan Boya’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle urhanboya@hs01.kep.tr veya info@urhanboya.com adresine gönderilmesi
suretiyle veri sorumlusuna başvurabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak
değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan
hususların eksiksiz olarak Urhan Boya’ya iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi
için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş
özel vekâletname bulunmalıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI
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Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz
hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin
bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret
eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.
1. Çerez Nedir?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil
cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli
çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi
yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler
sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda
veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.
2. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır.
Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı
kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve
siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Zorunlu Çerezler

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan
Çerezler

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için
zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama,
mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin
kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu
çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler
güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için
kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama
amacı doğrultusunda kullanılmaz.
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların
tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan
çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi
veya metin font boyu seçiminin
hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin
kullanımına izin verilmemesi size özel bir
özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve
tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan
çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site
kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin
gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının
denetiminde ve alınan hataların tespitinde
kullanılır.
Sitemizde bu tip çerezler
kullanılmamaktadır.

3. Çerezler Nasıl Toplanır?
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Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara
özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim
kapatılabilmektedir.
4. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri
yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının
veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.
Örnek olarak,
"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler
ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği
ile yönetebilirsiniz.
"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş
ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.
Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
 Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 Belli sitelerden çerezleri engelleme
 Tüm çerezleri engelleme
 Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme
Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca,
çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Akbank’a ait web siteleri dahil olmak üzere
birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.
Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;
Apple Cihazlarda;
"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve
çerezleri temizleyebilirsiniz.
Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi
Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.
Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
"Safari ->
simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale
getirebilirsiniz.
"Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak;
çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.
Android Cihazlarda;
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"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya
lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.
"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin
verebilir veya engelleyebilirsiniz.
URHAN BOYA TERBİYE TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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