KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
THERMACUT, k.s., web sitesi ziyaretçileri için Gizlilik Bilgileri.

Giriş
THERMACUT, k.s. websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Thermacut, termal kesme ve kaynak
sistemleri, parçaları ve aksesuarlarının üreticisi ve satıcısıdır.
THERMACUT, k.s. web sitesi ziyaretçileri için yüksek standartta kişisel veri ve gizlilik korumasına uygundur
ve bu Bilgi sayfası, verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin ilkelere genel bir bakış sağlar.
Şirketimiz tarafından bu alanda benimsenen ve uygulanan tüm prosedür ve tedbirler, kişisel verilerin ve
gizliliğin korunması kapsamında güncel mevzuata tutarlı bir şekilde dayanmaktadır, özellikle:
•

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest
dolaşımına ve 95/46/EC sayılı Direktifin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldırılmasına
dair 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2016/679 (EU) sayılı Yönetmeliği,
(bundan sonra sadece “Yönetmelik” olarak anılacaktır);

•

Çek Cumhuriyeti mevzuatının uyarlanması ve ayrıca

•

Bazı Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin 89/2012 Sayılı Medeni Kanun ve 480/2004 Sayılı Kanun

Söz konusu mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde, bu usul ve tedbirler yasal düzenlemelere ve
değişikliklere uygun hale getirilmeye devam edilir.

THERMACUT, k.s. kişisel veri işlemcisi olarak
Mal ve hizmet teklifimiz ile bağlantılı olarak bize kişisel verilerinizi vermeniz ve toplanan verileri daha fazla
işlememiz durumunda, bu verilerin uygun şekilde işlenmesi ve korunmasından sorumlu bir kişisel veri
denetleyicisi (bundan sonra “Yönetici” olarak anılacaktır) haline geliyoruz.
Merkezi Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 63 715 adresinde bulunan
THERMACUT, ks Şirketimiz, termal kesme ve kaynak için sistem ve parçaların üretimi ve satışı ile uğraşan bir
şirket olarak Brno Bölge Mahkemesinin Ticaret Sicili, Bölüm A, Dosya 26299'da kayıtlıdır.
THERMACUT, k.s. yönetici olarak, kişisel verilerin her türlü işlenmesini Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve ilgili
diğer yasal düzenlemelerden doğan yükümlülük ve gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirir.

İşlenen kişisel veriler
THERMACUT, k.s. ticari faaliyetleri ile bağlantılı olarak sunum ve tanıtım için web sitelerini işletir ve kullanır.
Genel olarak, web sitemizi kullanmak için doğası gereği kişisel olabilecek herhangi bir giriş veya erişim bilgi
ve verisini aktif olarak girmenize gerek yoktur. Kişisel verilerin sağlanması, yalnızca sizinle iletişim kurmamız
veya sizinle iletişim kurmamız gereken belirli durumlarda gereklidir.
Web sitemizin ziyaretçileri için genel bir kural olarak, belirli bir kişiyi tanımlayan herhangi bir bilgi ile ilişkili
olmayan, trendleri analiz etmek için yalnızca IP adresi (internet protokolü), tarayıcı türü, İnternet Servis
Sağlayıcısı (IPS), tarih/saat, bağlantı/çıkış sayfaları, tıklamalar gibi teknik verileri topluyoruz.
İster alıcı ister tedarikçi sıfatıyla olsun, teklif edilen ve satılan malların satın alınması ve/veya ilgili hizmetlerin
sağlanmasıyla ilgili olarak yalnızca belirli durumlarda bize sağladığınız kişisel verileri işliyoruz.

Bu gibi durumlarda, işlemi veya diğer prosedürü veya eylemi tamamlamak için genellikle aşağıdaki kişisel
kimlik bilgilerini isteriz: ad ve soyadı, şirket veya ikamet adresi, Şirket kayıt numarası, KDV numarası, e-posta
adresi ve telefon numarası.
Kişisel verilerin herhangi bir şekilde işlenmesi her zaman amaçlanan amaca bağlıdır ve bu amaç Kişisel
Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Yönetmeliğin 6. Maddesi kapsamında ilgili yasal işleme başlığına tekabül
eder, özellikle: sözleşmenin ifası/sözleşme müzakeresi , yöneticinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve
yöneticinin meşru menfaatleri.

Veri sahipleri ve hakları
THERMACUT k.s.'nin Kişisel verilerinizi Yönetici olarak işlemesi durumunda, Genel Veri Koruma Yönetmeliği
kapsamında yöneticiye karşı tüm haklara sahip olan veri sahibinin hukuki konumundasınız.
Veri sahibi olarak, Yönetmelik'in 15 ila 22. maddeleri kapsamında veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara
sahipsiniz:
•

kişisel verilere erişim hakkı, özellikle kontrolörden kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi talep
etme hakkı;

•

veriler yanlışsa kişisel verileri düzeltme hakkı;

•

kişisel verileri silme hakkı ("unutulma hakkı");

•

kişisel verilerin işlenmesini sınırlama hakkı;

•

Kontrolörün kişisel verilerinizi işlemesine itiraz etme hakkı;

•

profil çıkarma dahil (istisnalar dışında) otomatik bireysel karar vermeye tabi olmama hakkı.

Ek olarak, veri sahibinin denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır; bu şikayet aşağıdaki adrese
yapılacaktır:
Kişisel Verileri Koruma Ofisi
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
E-posta adresi: posta@uoou.cz
Kişisel verilerin güvenliği
Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde, özellikle sitemizin gerekli teknik önlemleri ve güvenliği
ve kullandığımız diğer bilgi sistemleri ve SW uygulamalarının yanı sıra bağlayıcı dahili prosedürler yoluyla
sızıntı veya kötüye kullanıma karşı etkin korumaya ve çalışanlarımızdan gizlilik yükümlülüğü de dahil olmak
üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin organizasyonel kurallara önem veriyoruz.
Bu kapsamda şirketimiz ayrıca THERMACUT, k.s. nezdinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin
Yönerge yayınlamıştır ve hem otomatik hem de manuel olarak işlenmiş kişisel verilerin korunmasını sağlamak
için belirli teknik, organizasyonel ve diğer önlemleri benimsemiştir.
Özel durumlarda, kişisel verilerin daha fazla işlenmesi, başka bir kişiye - kişisel veri işleyene - emanet edilebilir
ve bu işleme, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Yönetmelik uyarınca, işlemci tarafından işlenen
verilerin etkin bir şekilde korunması için katı teknik ve organizasyonel kurallar sağlayan kişisel verilerin
işlenmesine yönelik bir sözleşme ile düzenlenir.

Çerez Politikası
THERMACUT, k.s. tüm web sitelerinde (bundan böyle “web sitemiz/sitelerimiz” olarak anılacaktır) çerez
kullanır.

Çerezler nedir?
Çerezler, web sitemizin kullanıcılarının (ziyaretçilerinin) cihazlarında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu
dosyalar, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi depolar ve sizin için en iyi deneyimi
yaratmamıza olanak tanır. Ancak, çerezler aracılığıyla elde ettiğimiz bilgilerden belirli bir kişiyi doğrudan
tanımlayamıyoruz, sadece web sitemize erişmek için kullanılan cihazı tanımlıyoruz. Bu bilgi ve veriler, IP
adresinizi, web sitemize eriştiğiniz tarih ve saati, internet tarayıcınız, işletim sisteminiz, terminal cihazınız (örn.
cep telefonu) hakkındaki bilgileri, web sitesinin dil ayarlarını ve web sitesindeki davranışınız hakkında (ör.
hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz) bilgileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Çerez türleri
Şirketimiz, çerez çubuğunda aksi belirtilmedikçe, web sitesinde aşağıdaki çerezleri kullanır:
•
•
•

•

Web sitesinin temel işlevselliği için önemli olan gerekli (teknik) çerezler. Bu çerezleri, web sitesinin
doğru işlevselliğini sağlamaya yönelik meşru bir menfaat temelinde kullanıyoruz.
Tercih çerezleri, web sitemizin tercih ettiğiniz dil ayarları gibi davranışını veya görünümünü değiştiren
temel seçimleri ve bilgileri hatırlamasını sağlar. Bu çerezleri, çerez çubuğu aracılığıyla verdiğiniz
onaya dayanarak kullanıyoruz.
İstatistiksel (analitik) çerezler, web sitesinin performansını, görünümünü, yapısını ve içeriğini
iyileştirmemize yardımcı olur. Site trafiğini, sitedeki ziyaretçi davranışını ve çeşitli özelliklerin
kullanımını izlememize olanak tanırlar. Elde edilen bilgiler doğrudan belirli bir ziyaretçiyle bağlantılı
değildir. Bu çerezleri, çerez çubuğu aracılığıyla verdiğiniz onaya dayanarak kullanıyoruz.
Reklamların içeriğini kişiselleştirmek ve bunları hem web sitemizde hem de diğer web sitelerinde doğru
şekilde hedeflemek için kullandığımız pazarlama çerezleri. Bu çerezleri, çerez çubuğu aracılığıyla
verdiğiniz onaya dayanarak kullanıyoruz.

Çerezler, tarayıcınızda saklandıkları süreye göre de aşağıdaki gibi ayırt edilebilir:
•
•

kısa süreli (oturum) çerezler – bunlar yalnızca oturum süresince, yani tarayıcınız başlatıldığında
saklanır ve tarayıcınızı kapattığınızda kaybolurlar.
kalıcı çerezler – oturum sona erdikten sonra tarayıcınızda saklanır ve tarayıcınızı yeniden
başlattığınızda cihazınızı (belirli bir kişi olarak değil) tanımlamanıza yardımcı olur

Çerezler ayrıca şu şekilde de ayırt edilebilir:
•
•

Birinci taraf çerezleri – bunlar, web sitemizin etki alanında çalışan çerezlerdir.
Üçüncü taraf çerezleri – bunlar, web sitemizin etki alanı dışındaki etki alanlarıyla ilişkili tanımlama
bilgileridir. Üçüncü taraf, bu çerezi farklı etki alanlarında kullanır ve böylece kullanıcının izlenen web
siteleri hakkındaki bilgileri kullanabilir, örn. reklam hedefleme için. Web sitemizi kullanımınızla ilgili
bilgileri üçüncü taraflarla – sosyal medya, reklam ve analiz ortaklarımız – paylaşıyoruz. Ortaklar, bu
bilgileri, onlara sağladığınız veya hizmetlerini kullanmanız sonucunda elde ettikleri diğer bilgilerle
birleştirebilir. Bireysel alanların ve ortakların (sağlayıcıların) bir listesi aşağıdaki tabloda bulunabilir.

Kullandığımız bireysel çerezler hakkında ayrıntılı bilgi, web sitemizin çerez çubuğunda bulunabilir.
Çerezlerin kullanımına izin
Tüm çerezlere izin vermek, yalnızca belirli türler için onay ayarlamak veya gerekli teknik tanımlama bilgileri
dışında tüm tanımlama bilgilerini reddetmek için ilk tanımlama bilgisi başlığını (çubuk) kullanarak tanımlama
bilgileri ayarlayabilirsiniz. Bireysel tanımlama bilgisi türüne tıkladığınızda, bireysel tanımlama bilgileri hakkında
bilgi alırsınız ve ayrıca yalnızca bazıları veya bireysel üçüncü taraf (ortak) etki alanı için onayınızı
belirleyebilirsiniz.
Web sitemizdeki işaretli çerez kutusunu kullanarak çerez çubuğunu tekrar çağırarak kararınızı istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz.

Web sitemizin işleyişi için gerekli olduklarından teknik çerezlere izin vermek veya reddetmek mümkün değildir.
01.01.2022 tarihinden sonra sizin izniniz olmadan cihazınızda başka çerezler depolayamayız.
Tarayıcınızı kullanarak çerezleri ayarlama/silme
Çerezlerin kullanımını ayarlamanın veya tamamen reddetmenin başka bir yolu, çerezleri periyodik olarak
silmek için de kullanabileceğiniz web tarayıcı ayarlarınızdır. Ancak, çerezlere hiç izin vermezseniz veya
yalnızca belirli türleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.
Aşağıda, en çok kullanılan tarayıcılar için çerez ayarlarına yönelik talimatlara ilişkin bağlantılar bulunmaktadır:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Haklarınız ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi
Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesi ve veri sahibi olarak haklarınız hakkında ayrıntılı bilgiyi, web
sitemizde de yayınlanan Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz.
Bireysel çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi, talep üzerine marketing@thermacut.cz adresinde mevcuttur.
Mart 2022’de güncellenmiştir

