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GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

 

www.izometri.com.tr adresi ve bu adrese bağlı tüm alt web siteleri üzerinden verilen tüm servisler ve 

Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:3/ 85 Sarıyer- İstanbul adresinde kayıtlı İzometri 

Bilişim Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.  

İzometri Bilişim Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Firma) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna 

azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve 

Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, saklanmasına önem vermekteyiz.  

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl 

kullanabileceğimiz özetlenmektedir. 

İzometri Bilişim İnternet Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Yürürlükteki tüm gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak İzometri Bilişim politikasıdır. Bu taahhüt, 

çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının 

güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır. 

İnternet gizlilik politikası İzometri Bilişim internet sitesi üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda İzometri 

Bilişim’ in sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. "Kişisel bilgi" terimi sizi tek başına ya da 

bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir. 

Bu İnternet Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası: 

1. İzometri Bilişim ve İzometri Bilişim’ e bağlı olan tüm ürün, servis ve web sitelerinden ne tür kişisel 
veriler topladığını, 

2. bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, 

3. İzometri Bilişim’ in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, 

4. İzometri Bilişim’ in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları 
nasıl kullanabileceğinizi, 

5. İleti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi 
açıklanmaktadır. 

Muvafakatınız 

İzometri Bilişim’ e ait internet sitelerini kullanarak ya da bize kişisel bilgiler sağlayarak, kişisel bilgilerinizin 
bu politikada ve uygulanacak olan her tür ülke ya da web sitesi gizlilik beyanında açıklandığı gibi 
toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına muvafakat etmektesiniz. 

Kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı açısından güvenilir, gerçek, tam ve gerekli olduğunda güncel 
olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır. 
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Size "vazgeçme" fırsatı vermeden kişisel bilgileriniz doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır. 
 

1- Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Dayanağı:  

Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, 
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 
elektronik olarak toplanabilmektir. Firmamızın ürün ve hizmetlerini kullandığınız sürece oluşturularak ve 
güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bununla birlikte firmamızın düzenlediği eğitim, seminer 
veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

İzometri Bilişim ve izometri bilişime bağlı tüm internet sitelerinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal 
yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel 
verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, 
adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına 
onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı 
olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler İzometri 
Bilişim hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin 
Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi 
güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin 
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Firmamız ve 
Firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmamız tarafından 
yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) 
değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Firmamızın ticari ve iş stratejilerinin 
belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması:  

Firmamız toplamış olduğu bilgileri posta listesi aracılarına sizin açık muvafakatiniz olmaksızın 

satmayacaktır. Firmamız kişisel verilerinizi, firmamızın diğer iş birimleri ile paylaşabilir. Bu paylaşım firma 

birimleri bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu 

politika uyarınca, uygulanacak her türlü ülke ya da web sitesi gizlilik beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik 

ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır. 
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Belirli, sınırlı durumlarda kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşabilir ya da bu üçüncü kişilere 

iletebiliriz. Örneğin; üçüncü bir kişiye kişisel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir şart ya da mahkeme 

emrine uymak için, (iii) kimlik hırsızlığı gibi muhtemel bir suçu araştırmak için, (iv) İzometri Bilişim ya da 

İzometri Bilişim iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi 

ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olayın gerçekleşmesi halinde, 

kişisel bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacağız. 

İzometri Bilişim internet siteleri, kişisel bilgilerinizin açıklanması ve/veya iletimi hakkında seçim 

yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve 

sayfada göstermenizi istemekteyiz. 
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