GLOBALNET ĠNTERNET TEKNOLOJĠLERĠ VE YAZILIM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
6698 SAYILI KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
GĠZLĠLĠK VE ÇEREZ POLĠTĠKASI
En Son Güncelleme Tarihi: 14/11/2020
Bu Gizlilik, Çerez Politikası bilgisayar, mobil aygıt veya baĢka aygıtlar üzerinden eriĢilen
“www.diji.com.tr” aracılığıyla toplanan kiĢisel veriler için geçerlidir.
Bu Politika, Site aracılığıyla topladığımız kiĢisel veri türlerini ve kiĢisel verilerin nasıl
kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaĢılabileceğini açıklamaktadır. Bu Politika ayrıca
irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama, iletiĢim ve faaliyetlerle bağlantılı olarak
topladığımız kiĢisel verilere eriĢmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu sitedeki
gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaĢabileceğinizi de
açıklamaktadır. Söz konusu siteye eriĢim sağlayarak politika hükümlerini kabul etmiĢ
sayılacağınızdan lütfen dikkatlice okuyunuz.

GĠZLĠLĠK POLĠTĠKASI
A. ĠĢlenen KiĢisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi
1. Sitemizde Toplanan Veriler
Sitede belirtilmedikçe, ancak analitik amaçlı veriler (kimliğinizi belirleme imkânı vermeyen
veriler) yahut mevzuat dolayısıyla almak zorunda olduğumuz veriler toplanmaktadır.
Dolayısıyla siteyi bahsedilenler dıĢındaki kiĢisel verilerinizi kullanmadan da ziyaret
edebilirsiniz. Ancak sizinle irtibata geçilmek ve sitede kiĢisel olarak tanınmanızı (adınız,
telefon numaranız, e-posta adresiniz) sağlamak için makul olarak kullanılabilecek kiĢisel
verilerinizi vermeyi seçebileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin resmi internet sitesinde
(www.diji.com.tr) bulunan iletiĢim formu kullanılarak bilgi talep ettiğinizde, öz geçmiĢinizi
gönderdiğinizde veya bizimle baĢka Ģekilde iletiĢime veya etkileĢime geçtiğinizde kiĢisel
verilerinizi paylaĢmıĢ ve dolayısıyla tarafımızca iĢlemeye sunmuĢ olacaksınız.
Söz konusu iletiĢim formuna iliĢkin aydınlatma metnine, formun altında yer alan “aydınlatma
metni” linkine tıklayarak ulaĢabilirsiniz.
Ġnternet sitemizde bulunan ilgili kiĢi baĢvuru formunu kullanmak suretiyle KiĢisel Verilerin
Korunması Kanunu madde 11. kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.
2. Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler
Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Siteyi nasıl kullandığınızla ilgili olmak
üzere otomatik olarak üretilen bilgileri iĢleriz. ĠĢlenen bilgiler çerez verileriniz içermektedir.
Bu aynı zamanda, Siteyi nasıl kullandığınıza iliĢkin otomatik olarak oluĢturulmuĢ bilgilerle
ilgili olarak gerçekleĢir. Bu tür bilgiler, Sitenin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir
kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur. Bu tür bilgilerin baĢında
trafik kayıtları gelmektedir. Anlık trafik izlenmesi, satın alma davranıĢı, demografi, yaĢ
cinsiyet, trafik kaynakları verilerinin analiz edilmesi ve müĢteri memnuniyetinin arttırılması
amaçları ile söz konusu trafik kayıtlarını tutmaktayız. Söz konusu verilere Google Analytics
gibi hizmetler kapsamında eriĢmekteyiz. Ancak izah edilen trafik kayıtlarıyla ulaĢmıĢ

olduğumuz bilgiler doğrudan bir kiĢiyi göstermemektedir. Dolayısıyla kiĢisel veriler
kapsamında iĢlenmekte olan verilere dâhil değildir. Söz konusu süreçte ortaya çıkabilecek
kiĢisel veriler bakımından ise “Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması” hukuki
sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin kiĢisel veri iĢlenmektedir.
Öte yandan 5651 Sayılı Kanun uyarınca “sağladığımız hizmetlere iliĢkin, yönetmelikte
belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte
belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini
sağlamakla” ve “faaliyetine son vereceğimiz tarihten en az üç ay önce durumu Bilgi
Teknolojileri Kurumuna, içerik sağlayıcılarına ve müĢterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine
iliĢkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Bilgi Teknolojileri
Kurumuna teslim etmekle” yükümlü bulunmaktayız. Bu nedenle web sitemizin ziyareti
sırasında otomatik kayıt sistemiyle toplanmak suretiyle, log kayıtları (IP adres bilgilerinin
eĢleĢtirilmesi suretiyle) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin iĢlenmektedir.
B. KiĢisel Verilerin ĠĢlenme Amaçları
Log kayıtlarına iliĢkin kiĢisel verileriniz:
Sistemlere eriĢime yönelik faaliyetlerin/geliĢtirmelerin ve analizlerin gerçekleĢtirilmesi,
planlanması ve icrası,
Bilgi iĢlem süreçlerinin ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
ġirketin hukuki ve cezai sorumluluğuna karĢı korunması,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarına hizmet etmektedir.
Trafik kayıtlarına iliĢkin kiĢisel verileriniz:
Anlık trafik izlenmesi, satın alma davranıĢı, demografi, yaĢ cinsiyet, trafik kaynakları
verilerinin analiz edilmesi ve müĢteri memnuniyetinin arttırılması amaçlarına hizmet
etmektedir.
C. KiĢisel Verilerin Üçüncü ġahıslara Ġletilmesi
Uygun olduğunu düĢündüğümüz Ģekilde hizmetin, yukarıda izah edilen amaçlar için üçüncü
taraflara kullanımı hakkında „„toplu anonim veriler‟‟ sağlayabiliriz. „„Toplu anonim veriler‟‟, size
geri gönderilemeyen ve bu nedenle kiĢisel veriler olarak sayılamayan verilerdir. Örneğin,
Kullanıcıların hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri
kullanabiliriz.
KiĢisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli iĢlem, cezai veya adli
mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal iĢlem veya
taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz. Ayrıca yukarıda izah edilen veriler;
toplanması, ġirketimize iletilmesi amacıyla depolama hizmeti aldığımız üçüncü kiĢiye
aktarılmaktadır.
D. KiĢisel Verilerin ĠĢlendiği Yerler
Hizmet kapsamında iĢlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri tek bir bölgede bulunmaktadır.
KiĢisel verilere, depolama hizmeti aldığımız üçüncü kiĢi Firma, sistem kullanımının
sağlanması amacıyla eriĢim sağlayabilir. EriĢebilir kiĢi sayısı KiĢisel verilerinizin güvenli ve
bu gizlilik politikasına uygun Ģekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm
adımlar atılmaktadır.

E. KiĢisel Verileri Korumak için Hangi Güvenlik Önlemleri Uygulanmaktadır?
Verilerinizin güvenliği ve diğer kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. KiĢisel
verilerinizi kayıp, çalıntı ya da herhangi bir yasadıĢı iĢleme karĢı korumak için teknik ve
organizasyonel önlemler alınmıĢ bulunmaktadır.
Eğer bir üçüncü taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir
web sitesine yönlendirilebilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Herhangi bir
baĢka web sitesini taramanız ve etkileĢiminiz, söz konusu üçüncü taraf web sitesinin
kullanım koĢulları gizlilik ve diğer politikalara tabidir. BaĢka web sitelerinin gizlilik
politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten
sorumlu veya yükümlü değiliz.
F. KiĢisel Verileri Görüntüleme ve Silme
Siteyi kullanarak toplanan kiĢisel bilgilere Veri Sorumlusun BaĢvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ kapsamında bizimle iletiĢime geçerek ulaĢabilir veya KiĢisel Verilerin
Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Kimliğinizi
doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir. ĠletiĢimin ve ihtiva etmesi gereken unsurların
daha kolay sağlanması için sitemizde yer alan “Ġlgili KiĢi BaĢvuru Formunu” kullanmanız
önem arz etmektedir.
G. Çocuk Gizliliği
16 yaĢından küçük çocukların kiĢisel olarak tanımlayıcı verilerini kasıtlı olarak
toplamamaktayız. Verileri topladıktan sonra kullanıcının 16 yaĢından küçük olduğunu tespit
edersek, bu kullanıcının velisinin izni olmadan kendisinin kiĢisel verilerini iĢlemeye devam
etmemekteyiz. 16 yaĢından küçük bir çocuğun kiĢisel olarak tanımlayıcı verilerini bilmeden
topladığımızı fark edersek, bu verileri iĢlemeye devam etmemekteyiz.
H. Güvenlik
KiĢisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve hasar riskini en aza indirmek adına bilgi kaybını
önleyici veya yetkisiz eriĢimi engelleyici önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu
tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kiĢisel bilgilerinizin
güvenliğini sağlamak için üstün çaba sarf edilir ancak garanti edilemez. Sitenin veri
tabanlarının herhangi bir haksız davranıĢ, arıza, izinsiz engeller veya eriĢim ya da diğer
kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını beklenmemelidir.
I. Gizlilik Politikasında Yapılan DeğiĢiklikler
Bu politika bildirimi, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Kullanıcılar, Gizlilik Politikası‟nın
güncellenmiĢ sürümünden site aracılığıyla haberdar olacaklardır. Bu Gizlilik Politikası‟nı
periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Bu Bildirimde yapılan değiĢiklere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. ġöyle ki, değiĢiklik
yürürlüğe girdikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiĢtirilen Bildirim‟i kabul
ettiğinizi kabul ettiğinizi gösterecektir.
ÇEREZ POLĠTĠKASI
WEB sitemiz ya da diğer iletiĢim kanallarımız aracılıyla bizimle herhangi bir bilgi
paylaĢmasanız dahi internet sitemiz üzerinden ziyaretiniz sırasında elde edilecek diğer

veriler için yukarıda yer alan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ziyaretiniz sırasında
kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün olmayan çerezler kullanılmaktadır. Ancak üyelik
süreciyle oturum açmanız halinde farklı çerezler kullanılabilmesi mümkündür. Daha iyi
hizmet verebilmemiz için kullanıcı adınızla eĢleĢebilecek ek verileri kullanılabilir ve buna
kiĢisel verileriniz de dâhil olabilir.
ĠĢ bu Çerez Politikası; Globalnet Ġnternet Teknolojileri Ve Yazılım Ticaret Limited ġirketi
tarafından yürütülen internet sitesinde kullanılan çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla iĢlenen
kiĢisel veriler hakkında açıklamalar ihtiva etmektedir.
A. Çerez Nedir?
Çerez, bir internet sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda, mobil cihazınızda yahut bağlantı
aygıtınızda saklanmasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin
kiĢiselleĢmesini sağlamaktadır.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
B. Neden Çerez Kullanılır?
Globalnet Ġnternet Teknolojileri Ve Yazılım Ticaret Limited ġirketi internet sitesinde aĢağıda
belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:
1)Ġnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaĢtırılması ile
iĢlevselliğinin ve performansının arttırılması
2)Çevrimiçi deneyim kalitesinin arttırılması
3)Kurumsal tanıtım amaçlı anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi
4)ġirketimizin hukuki ve ticari güvenlik önlemlerini alması ile yükümlülüklerini yerine
getirmesi
5)Hizmetlerimizin ilgili kiĢilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli
olan aktivitelerin planlanması
C. Hangi Tür Çerezler Kullanılır?
Oturum Çerezleri: Ġnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı
kapatılıncaya kadar geçerlilik korur.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kiĢi tarafından silininceye kadar veya
son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler: Ġnternet sitesinin düzgün bir Ģekilde çalıĢabilmesi ve kullanıcıların sitesde
sunulan hizmetlerde ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi
çerezlerdir.
ĠĢlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin
kullanımının geliĢtirilmesi, sitenin ilgili kiĢinin isteklerine cevap verecek Ģekilde optimize
edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren
çerezelerdir.
D. Çerezler Hangi Hukuki Sebep ile Toplanmaktadır?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KVK K. m.5/1‟e göre, kural
olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer
alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin
iĢlenmesi mümkündür.
Bu kapsamda çerez verileriniz, KVKK‟nın m.4/2 de öngörülen ilkeler doğrultusunda, KVKK
m.5/2-f de yer alan “Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meĢru menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması“ hukuki sebebine
dayalı olarak iĢlenmektedir.

KiĢisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli iĢlem, cezai veya adli
mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal iĢlem veya
taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz. Çerez verileriniz yurt dıĢına
aktarılmamaktadır.
E. Ġlgili KiĢi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?
Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır Ancak tarayıcı
çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek Ģekilde, çerez oluĢturulduğunda
uyarı verecek Ģekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek Ģekilde veya tüm çerezleri oturum
çerezi gibi sayacak Ģekilde yapılandırılabilir.
Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandex :
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR
Ġlgili kiĢi, çerezlerini kiĢiselleĢtirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntem ve linkler
aĢağıda yer almaktadır.
Eğer Siteyi görüntülemek için kullanılan tarayıcı imkân tanıyorsa tarayıcının ayarlarını
kullanarak çerez kullanımı özelleĢtirebilir.
Ġlgili kiĢi Google Analytics‟in verileri toplamasını istemiyorsa Google Analytics Kapsamı
DıĢında Kalma Tarayıcı Eklentisini (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
Ġlgili kiĢi Google reklam Google Reklam KiĢiselleĢtirme
(https://adssettings.google.com/authenticated) seçeneklerini düzenleyerek özelleĢtirebilir.
Ġlgili kiĢi Çerezleri mobil cihazında yönetmek için mobil cihazını çerez ayarlarını
özelleĢtirebilir.
Bu bilgiler ıĢığında Globalnet Ġnternet Teknolojileri Ve Yazılım Ticaret Limited ġirketi; internet
sitesi kullanıcılarının, siteyi kullanırken kiĢisel olarak belirledikleri düzeyde çerezlerin
kullanılmasına rıza verdiklerini kabul etmektedir.
Gizlilik ve Çerez Politikalarıyla ilgili herhangi bir görüĢ bildirmek, soru yönetmek veya ihlali ile
ilgili haber vermek isterseniz tarafımıza aĢağıda yer verilen iletiĢim bilgileri aracılığıyla
ulaĢmanız mümkündür.
Şirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
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NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili Şirket Müdürü : Ertan BARUT
F. KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUMASI KANUNU‟NUN 11. MADDESĠ GEREĞĠ ĠLGĠLĠ KĠġĠ
OLARAK HAKLARINIZ
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
otelimize karĢı,
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere
bildirilmesini isteme,
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiĢinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli MüĢterilerimiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.

SĠTE KULLANIM ġARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu Site Kullanım ġartlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu siteyi kullanan tüm kullanıcılarımız aĢağıdaki Ģartları kabul etmiĢ varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Globalnet Ġnternet Teknolojileri Ve
Yazılım Ticaret Limited ġirketi malıdır ve onun tarafından iĢletilir. Sizler sitede sunulan tüm
hizmetleri kullanırken aĢağıdaki Ģartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla
ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleĢme imzalama hakkına,
yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleĢmeyi okuduğunuzu, anladığınızı
ve sözleĢmede yazan Ģartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiĢ sayılırsınız.
ĠĢbu sözleĢme taraflara, sözleĢme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar
iĢbu sözleĢmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru ve
zamanında iĢbu sözleĢmede talep edilen Ģartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan
ederler.
1. SORUMLULUKLAR
1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değiĢiklik yapma hakkını her
zaman saklı tutar.
1.2. Firma, üyenin sözleĢme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dıĢında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların
kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir baĢka iĢlemde
bulunmayacağını, aksi halde ve 3. KiĢiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,
hakkında hukuki ve cezai iĢlem yapılacağını peĢinen kabul eder.
1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletiĢimlerinde
genel ahlâka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. KiĢilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı,
saldırgan, müstehcen, pornografik, kiĢilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dıĢı
faaliyetleri teĢvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaĢmayacağını kabul eder. Aksi halde
oluĢacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Firma yetkilileri yasal süreç
baĢlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik ile ilgili bilgi talepleri
gelirse paylaĢma hakkını saklı tutar.
1.5. Firma, sözleĢmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; iĢlemin
kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, iĢlemin veya iletiĢimin gecikmesi,
bilgisayar virüsü, iletiĢim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi,
değiĢtirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
1.6. Kullanıcı kendisine ait olmayan kiĢisel verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın firma ile
paylaĢamaz. Aksi takdirde ihlalden doğan cezai ve hukuki sorumluluk paylaĢan kullanıcıya
ait olacaktır.
2. FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI
2.1. ĠĢbu sitede yer alan unvan, iĢletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem
gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site iĢleteni ve sahibi firmaya veya
belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ĠĢbu Site‟nin

ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet
hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Sitede ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir Ģekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz,
kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site‟nin ve uygulamanın bütünü veya bir
kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. SÖZLEġMEDE YAPILACAK DEĞĠġĠKLĠKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve iĢbu sözleĢme Ģartlarını kısmen veya
tamamen değiĢtirebilir. DeğiĢiklikleri takip etmek „kullanıcının‟ sorumluluğundadır. Kullanıcı,
sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değiĢiklikleri de kabul etmiĢ sayılır.

SMS-TELEFON-MAĠL RIZA METNĠ
Diji Teknoloji‟nin ürün ve hizmetlerine iliĢkin yapılacak reklam, ve kampanya faaliyetleri
kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderilebilmesine onay
veriyorum

REKLAM VE KAMPANYA AYDINLATMA METNĠ

Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri Ve Yazılım
Tic.Ltd.ġti. (veri sorumlusu) tarafından siz değerli müĢteri/potansiyel müĢterimizin (Ġlgili
KiĢilerin) aydınlatılması amacıyla hazırlanmıĢtır.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında adınız, soyadınız; iletiĢim kategorisi altında telefon numaranız ve eposta adresiniz iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;

Diji ürün ve hizmetleri hakkındaki detaylı bilgi ile geliĢen kampanya, promosyon
süreçlerinden haberdar edilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iletiĢim
faaliyetlerinin yürütülmesi, evzuattan kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda ĠYS'ye bilgi
verilmesi amaçları ile “açık rızanız temin edilmek suretiyle” (KVKK m. 5/1) iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
Rıza göstermiĢ olduğunuz ticari elektronik iletilerinizi; takip etmeniz ve
yönetebilmeniz amacıyla Ġleti Yönetim Sistemi‟ne,
⦁
BaĢvuru ve bildirim altyapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
MüĢteri/potansiyel müĢteriler tarafından WEB sitemizde elektronik form ile Reklam
Kampanya onayı verilerek otomatik yollarla toplanmaktadır.
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
otelimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli MüĢterilerimiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT

ÇEVRĠM ĠÇĠ DESTEK
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli MüĢterimizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletiĢim kategorisi altında telefon, e-posta kiĢisel
verileriniz iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Ürünlerimize iliĢkin talepleriniz bakımından; Diji ürün veya hizmetlerine iliĢkin
sözleĢme öncesi görüĢmelerin gerçekleĢtirilmesi amacıyla “Bir sözleĢmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin,
⦁
Ürünlerimiz dıĢındaki talep ve diğer bildirimleriniz bakımından; Diji satıĢlarıyla
doğrudan ilgili olmayan tüm talep ve mesajların cevaplanabilmesi, yorum ve önerilerin
değerlendirilerek müĢteri memnuniyetinin arttırılması, pazarlama analiz çalıĢmalarının
yürütülmesi, iletiĢim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile “Ġlgili kiĢinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru menfaatleri için veri
iĢlenmesinin zorunlu olması” (KVKK m.5/2-f) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz

KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca çevrimiçi destek platformu ile sunulan
formun doldurulması suretiyle bizzat iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form
doldurulması suretiyle otomatik olmayan yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza
ulaĢması için sisteme bütünleĢmiĢ yazılım kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak
bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli MüĢterilerimiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT

ÖDEME SÜREÇLERĠ
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli MüĢterimizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.

Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum yılı; iletiĢim kategorisi
altında e-posta, telefon, adres; müĢteri iĢlem kategorisi altında fatura bilgisi; finans kategorisi
altında banka bilgisi, kredi kartı numarası, cvv numarası, son kullanma tarihi kiĢisel
verileriniz iĢlenmektedir.
Kredi kartı numarası, cvv numarası, son kullanma tarihi verileri SSL güvenlik yöntemi ile
Ģifrelenerek tutulmaktadır. Sistem yönetici dâhil herhangi biri Ģifre ve parola bilgilerinize
ulaĢamamaktadır. Dolayısıyla Ģifre ve parola bilgileriniz tarafınızca oluĢturulmakta ancak
güvenlik amacıyla saklamaya dâhil edilmemektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Ürün ve hizmet satıĢ süreçlerinin yürütülmesi, ödeme süreçlerinin yönetimi, kurulan
mesafeli satıĢ sözleĢmesinin tarafının teyidi amaçları ile “Bir sözleĢmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin,
⦁
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde satıĢ gösterir belgelerin
düzenlenmesi ve saklanması, kurulan mesafeli satıĢ sözleĢmesi ve ifasına iliĢkin mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” (KVKK
m.5/2-a) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin iĢlenmektedir.

KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
⦁
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Vergi Dairesi ile
E-Fatura, E-ArĢiv Hizmet Sağlayıcı Firma ‟ya aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca ödeme formu doldurulması suretiyle bizzat
iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle otomatik olmayan
yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaĢması için sisteme bütünleĢmiĢ yazılım
kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,

⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli MüĢterimiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT
ÜYELĠK FORMU
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli Üyemizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.

Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletiĢim kategorisi altında e-posta, telefon; iĢlem güvenliği
kategorisi altında Ģifre/parola kiĢisel verileriniz iĢlenmektedir.
ġifre ve parola bilgileriniz SSL güvenlik yöntemi ile Ģifrelenerek tutulmaktadır. Sistem
yönetici dâhil herhangi biri Ģifre ve parola bilgilerinize ulaĢamamaktadır. Dolayısıyla Ģifre ve
parola bilgileriniz tarafınızca oluĢturulmakta ancak güvenlik amacıyla saklamaya dâhil
edilmemektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Diji hesabı ve üyeliğinin oluĢturulması amacı ile “Bir sözleĢmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin iĢlenmektedir
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.

KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca üyelik formu doldurulması suretiyle bizzat
iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle otomatik olmayan
yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaĢması için sisteme bütünleĢmiĢ yazılım
kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli Üyemiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce

bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT
ĠLETĠġĠM FORMU
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli MüĢterimizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,

cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletiĢim kategorisi altında telefon, e-posta kiĢisel
verileriniz iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Ürünlerimize iliĢkin talepleriniz bakımından; Diji ürün veya hizmetlerine iliĢkin
sözleĢme öncesi görüĢmelerin gerçekleĢtirilmesi amacıyla “Bir sözleĢmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin,
⦁
Ürünlerimiz dıĢındaki talep ve diğer bildirimleriniz bakımından; Diji satıĢlarıyla
doğrudan ilgili olmayan tüm talep ve mesajların cevaplanabilmesi, yorum ve önerilerin
değerlendirilerek müĢteri memnuniyetinin arttırılması, pazarlama analiz çalıĢmalarının
yürütülmesi, iletiĢim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile “Ġlgili kiĢinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru menfaatleri için veri
iĢlenmesinin zorunlu olması” (KVKK m.5/2-f) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca iletiĢim formu doldurulması suretiyle bizzat
iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle otomatik olmayan
yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaĢması için sisteme bütünleĢmiĢ yazılım
kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım

Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli MüĢterilerimiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.

KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT

ÜYELĠK FORMU
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli Üyemizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,

6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletiĢim kategorisi altında e-posta, telefon; iĢlem güvenliği
kategorisi altında Ģifre/parola kiĢisel verileriniz iĢlenmektedir.
ġifre ve parola bilgileriniz SSL güvenlik yöntemi ile Ģifrelenerek tutulmaktadır. Sistem
yönetici dâhil herhangi biri Ģifre ve parola bilgilerinize ulaĢamamaktadır. Dolayısıyla Ģifre ve
parola bilgileriniz tarafınızca oluĢturulmakta ancak güvenlik amacıyla saklamaya dâhil
edilmemektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?
KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Diji hesabı ve üyeliğinin oluĢturulması amacı ile “Bir sözleĢmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin iĢlenmektedir
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca üyelik formu doldurulması suretiyle bizzat
iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle otomatik olmayan
yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaĢması için sisteme bütünleĢmiĢ yazılım
kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)

olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli Üyemiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611

Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
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DESTEK FORMU
AYDINLATMA METNĠ
Veri Sorumlusu
Bu metin, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım
Ticaret Limited ġirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli Üyemizin aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
KiĢisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi,
KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi: KiĢisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiĢtirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her
türlü iĢlemi,
Özel Nitelikli KiĢisel Veri : KiĢilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Ġlgili KiĢi : KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi,
Veri Sorumlusu : KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
6698 Sayılı Kanun : KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.
Ne Tür KiĢisel Verilerinizi ĠĢliyoruz?
Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletiĢim kategorisi altında e-posta kiĢisel verileriniz
iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle ĠĢliyoruz?

KiĢisel verilerin iĢlenme Ģartları baĢlığını taĢıyan 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması
Kanunu‟nun 5. Maddesine göre, kural olarak kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası olmaksızın
iĢlenemez. Ancak KVKK m.5/2‟de yer alan Ģartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kiĢinin açık
rızası aranmaksızın kiĢisel verilerinin iĢlenmesi mümkündür.
Açıklanan kiĢisel verileriniz Kanun‟un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
⦁
Teknik destek taleplerinizin yerine getirilerek, gerekli müdahalelerde bulunulabilmesi,
sözleĢme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile “Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin
iĢlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız
temin edilmeksizin iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz
KiĢisel verileriniz yukarıda belirtmiĢ olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun‟un 8.
Maddesinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere
uygun olarak;
⦁
BaĢvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız
üçüncü kiĢiye aktarılmaktadır.
KiĢisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Yukarıda izah edilen kiĢisel verileriniz, tarafınızca yeni destek bildirim formu doldurulması
suretiyle bizzat iletmektesiniz. Ġlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle
otomatik olmayan yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaĢması için sisteme
bütünleĢmiĢ yazılım kullanılmakta olup bu aĢamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.
Resmi Makamlarla PaylaĢım
Ayrıca, kiĢisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun Ģekilde talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın
açıklanabilecektir. KiĢisel verilerinizin Ģirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da
potansiyel ihtilaflara iliĢkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer
yetkili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kiĢisel
verileriniz, ġirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek (KVKK m. 5/2-ç) ve
ġirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e)
olarak açık rızanıza gerek olmadan iĢlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin
yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve
kuruluĢları ile yargı organlarıyla paylaĢılabilecektir. (Bknz. KiĢisel Verilerin Korunması
Kanuna ĠliĢkin Uygulama Rehberi sy.77)

KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Haklarınız
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla
Ģirketimize karĢı,
⦁
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
⦁
KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,

⦁
KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
⦁
Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
⦁
KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
⦁
7 nci maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
⦁
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kiĢilere bildirilmesini isteme,
⦁
ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli Üyemiz, Kanun‟un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza iliĢkin
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre,
“www.diji.com.tr” adresinden ya da Ģirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi BaĢvuru
Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa
Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı
olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
“destek@diji.com.tr” posta adresimizle, Ģirketimize iletebilirsiniz.
BaĢvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ġirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak
kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname
bulunmalıdır.
ġirket : GLOBALNET Ġnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.ġti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent BiliĢim Ġnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar
Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ (SĠSTEM, VERĠ
TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI ĠLE MÜġTERĠYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili ġirket Müdürü : Ertan BARUT

