KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
GDZ Enerji Yatırımları AŞ (“Şirket”), enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere şirketler kurmak ve bunlara
iştirak etmek, iştirak edilen ve yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerini belirlemek ve bu şirketler aracılığı ile
yatırımlar yapmak, bu şirketlere veya enerji sektöründe faaliyet gösteren sair şirketlere teknik, mali, bilgi
işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlamak, bu şirketlerin teknik,
mali ve idari organizasyonlarına destek sağlamak, bu şirketlere hizmet verecek servis birimi oluşturmak
maksadı başta olmak üzere kuruluş sözleşmesinde belirtilen amaçlarla 2013 senesinde kurulmuş ve o
zamandan şimdiye ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 s.Kanun”) ile düzenlen ve güvence altına alınan kişisel verilerin
korunması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir. 6698 s.Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin,
gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim, ikametgah gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi
kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü
bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü
kişisel veriler 6698 s.Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği
hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.
A. Veri Sorumlusu
GDZ Enerji Yatırımları AŞ 6698 s.Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel
nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.
B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s.Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel 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, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi
gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu kapsamda; kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz Aydem Kart
Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve üyelikten kaynaklanan süreçlerin
yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma
ürün hizmet bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim
faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi,
müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin,
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reklam/kampanya/promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve
yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve
yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi,
talep/şikayetlerin takibi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz
tarafından işlenebilecektir.
C. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 s.Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel
ilke ve düzenlemelere ve 6698 s.Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak
ve Aydınlatma Metninin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TEDAŞ, ilgili dağıtım Şirketleri,
gibi yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ses hizmeti, araç kiralama
faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, ilgili dağıtım şirketleri, çağrı
merkezi hizmeti şirketleri, fatura ödeme hizmeti şirketleri, kurye hizmeti şirketleri iş ortaklarımız,
yurtiçi/yurtdışı bankalar da dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s.Kanun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen
ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü
fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu
maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip
yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın
bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği
hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri
İlişkileri Merkezleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla
sözlü,

yazılı

ya

da

elektronik

olarak

toplanmaktadır.

Ayrıca, Şirketimiz veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya
internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri
Merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde, Şirketimizin düzenlediği ve
katılım gösterdiğiniz eğitim, seminer veya organizasyonlarda ve iş başvuru formları, dilekçeler,
müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıyla elde edilen kişisel
verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 s.Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, Şirketimizle
yapmış olduğunuz abonelik, üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s.Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini
öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini
isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen
adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya
Kurul’ un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili
Şirketimiz “Politikasını” web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Veri Sorumlusu : GDZ Enerji Yatırımları AŞ
Adres

: Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15 Merkezefendi-DENİZLİ

Mersis Numarası

: 0389072634900012

Kep Adresi

: gdzenerji@hs02.kep.tr

GİZLİLİK POLİTİKASI
Fikri mülkiyet hakkı GDZ Enerji Yatırımları AŞ (kısaca GDZ olarak anılacaktır)’ e ait olan Aydem Kart projesi
kapsamında, Aydem Kart kullanıcılarının bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı ve diğer
hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları Politikası geçerlidir. Aşağıda belirtilen kurallar,
taraflardan birinin (bilgiyi ifşa eden taraf) diğer tarafa (bilgiyi alan taraf) ifşa ettiği kendisine ait olan ve/veya
iş amacı kapsamında rol alan üçüncü kişilere ait olup iş amacı kapsamında kendisine verilmiş ve diğer tarafla
paylaşılmış olan “Gizli Bilgilerin” korunması amaçlamaktadır.
GDZ, kullanıcılara ait hiçbir kişisel bilgiyi kar amacıyla satmayacağını ve Aydem Kart kullanıcılarının bilgilerinin
sadece aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlar doğrultusunda kullanılacağını taahhüt eder. Edinilen kullanıcı
bilgilerinin ilgili kişi, kurum, kuruluşlarla paylaşılması açık rıza alınması hali saklı kalmak kaydın ile sadece, kart
kullanıcılarının Aydem Kart’ın özellik, imkân ve servislerinden yararlanabilmelerini sağlamak şartıyla
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, GDZ talep gelmesi durumunda kullanıcılara ait bilgileri kanuni mercilerle
paylaşma hakkına sahip olacaktır.
Yukarıda belirtilen bilgilere ilaveten, Aydem Kart kullanıcılarının isim, soyisim, doğum tarihi, TCKN, cep
telefonu numarası, e-posta bilgisi, sözleşme hesap numarası, cinsiyeti, medeni durumu, ikamet adresi, eğitim
düzeyi, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları ve konum verileri de dâhil kişisel verilerin korunması hakkında
mevzuat ile elektronik haberleşme-ticaret mevzuatına uygun biçimde saklanabilir ve Aydem Kart’ın iletişim
ortağı (haberleşme servis sağlayıcılarınca) tarafından yukarıdaki kapsamda kaydedilebilir.

Aydem Kart kullanıcıları belirtilen amaçlar ve kapsamlar dâhilinde yapılacak tüm işlem, işlenme ve iletişime
muvafakat etmiş ve izin vermiş sayılırlar. Aşağıda sözleşmenin uygulama detayları maddeler halinde
paylaşılmaktadır.
 Aydem Kart Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması, tüm kullanıcıların Aydem Kart Mobil Uygulaması (kısaca
MOBİL olarak anılacaktır) ve Aydem Kart Web Uygulaması (kısaca WEB olarak anılacaktır) özelliklerinden,
servislerinden, kampanyalar ve benzerlerinden yararlanabilmeleri ve böylece Aydem Kart’ı
kullanabilmeleri suretiyle geçerli olacaktır. Yukarıdaki belirtilen haller dışında, kullanıcıların verileri,
üçüncü kişiler ile kullanıcının somut olarak tanınmasını sağlayacak biçimde paylaşılmaz, özel bilgileri
kesinlikle ifşa edilemez.
 Bilgi paylaşımları, bir servis veya imkândan yararlanabilmek için gerekiyor ise, uygulama o tür bir paylaşım
için zaman zaman ilgili kuruluş veya işlemler bazında kullanıcıların iznini isteyebilir ve bu kapsamda bilgi
paylaşımına izin vermeyen kullanıcılar; ilgili özellik/servis/imkândan kısmen veya tamamen
yararlanamayabilir. Bununla beraber Aydem Kart’ın olağan kullanımı, özellikleri, servis ve imkanlardan
istifade edebilmek için bu prosedür her zaman tatbik edilmez.
 Aydem Kart, GDZ Enerji Yatırımları AŞ’nin bir projesi olup Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz
Elektrik Perakende Satış AŞ firmalarının müşterilerine yönelik oluşturulmuş bir sadakat projesidir. Bu
nedenle kişinin Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ veya Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ’nin müşterisi
olduğunu teyitleştirmek adına ‘Sözleşme Hesap Numarası’ başlığı altında alınan bilgi için Aydem Elektrik

Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ firmalarından onay alınabilir ve bu doğrultuda
bilgi paylaşımı yapılabilir.
 Kullanıcılar, kendileriyle sağlanacak olan iletişimi, cihazlarının Ayarlar bölümünden engelleyebilir
(internet/mobil data bağlantısı gerekebilir) veya GDZ’ye bildirerek veri kullanımı ve işlenmelerini ve/veya
iletişimlerini her zaman için durdurabilirler. MOBİL programın akıllı cihazdan kaldırılmasnın aynı sonuca
ulaşmak her hâlükârda mümkün ve teknik olarak amaca en uygun yöntem olduğu gibi söz konusu
işlemlerden herhangi birisinin Aydem Kart kullanıcılığının devam ederken yapılması durumunda ise Aydem
Kart imkânlarından kısmen ve/veya tamamen yararlanmayı engelleyebileceği hususu da bilinmelidir.
Ayrıca veri kullanımı, işlenmesi ve iletişimin durdurulması bildirimi GDZ kullanıcılığının sona ermesinden
sonra da her zaman yapılabilir.
 Yukarıdaki tüm hallerde kullanıcının talebine göre ve ilgili cari yasalar gerektirdiği süre ve ölçüde GDZ
nezdindeki bütün kişisel veri işlemleri ve/veya kullanıcı ile iletişimler yasal azami süre içerisinde durdurulur
ve yine aynı çerçevede olmak üzere hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki
bilgileriniz, Aydem Kart veri kayıt sisteminden silinir veya kimlik bilgileri belli olmayacak biçimde anonim
hale getirilir.
 Kullanıcılar ilgili cari yasalar gerektirdiği süre ve ölçüde kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler,
aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin (varsa) ilgili üçüncü
kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile
kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile
karşılaşabilecekleri zarardan GDZ’yi sorumlu tutamaz.
 Aydem Kart marka ortakları ile yapılacak olan işlemlerde, firmaların kendilerine ait gizlilik kuralları,
güvenlik politikaları ve kullanım şartları altında geçerlidir. MOBİL ve WEB içerisinden ulaşılan ve diğer web
sitelerinden edinilen bilgi kullanımları, keza etik ilkeler, gizlilik ve güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kişisel
veri kullanımları, iletişim esasları ve diğer uygulamalar sebebi ile oluşabilecek ihtilaflardan ve menfi
neticelerinden GDZ sorumlu değildir.
 Kullanıcı tarafından uygulamaya girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, GDZ
tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde
alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler kişilerin kendilerine ait akıllı cihazlarında da yer aldığından
dolayı (ki bir kısım bilgiler sadece cihazınızdadır) her bakımdan korunmaları ve ilgisiz kişilerce
erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 Bilgi güvenliği, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve kullanımı, verilerin işlenmesi, aktarılması ve iletişim ile
ilgili tüm hususlar burada ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. GDZ bu konularda
gerekli görebileceği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar, bunlar MOBİL üzerinden (internet-mobil data
bağlantısı gerekir), WEB ve diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur ve Aydem
Kart kullanmaya devam eden kullanıcılar revize edilmiş hususları kabul etmiş sayılırlar.
 Kullanıcı, Aydem Kart ile ilgili bilgi almak istediği diğer konular ile GDZ’ye danışma hakkına sahiptir. Bu
hususlardaki başvuru ve talepleriniz yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut gerekçesi tarafınıza

açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. Olası uyuşmazlıkların danışılması ve çözümünde öncelikle Aydem
Kart Destek Ekibiyle 0850 800 0 999 telefon numarası veya bilgi@aydemkart.com mail adresi üzerinden
temasa geçmenizi rica ederiz. Tarafların her biri, bu SÖZLEŞME’nin uygulanması veya yorumlanmasından
kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti İzmir Mahkemeleri’nin ve İcra
Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.

ÇEREZ POLİTİKASI
İş bu Çerez Politikası GDZ Enerji Yatırımları AŞ (aşağıda kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından
hazırlanmıştır ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.
Birçok web sitesi gibi, https://www.aydemkart.com/ ‘da da (aşağıda kısaca “Portal” olarak
anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek
ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır (Portal’da kullanılan Çerez
türleri ve kullanım amaçları için bkz. [Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?]).
İnternet sitelerimizde çerez konumlandırmakta olup, ilgili siteleri kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile
toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamızda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuata uygun olarak
kullanılacaktır.
Şirket, bu Çerez Politikası’nı Portal’da hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini
nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez ("Cookie") Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon
veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin
dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı
siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi
yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini
ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.
 Sahibine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Şirket
tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin Portal’ı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin
cihazlarında kalmaktadır.
 Kullanım amaçlarına göre, Portal’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam
çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?
Portal’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
 Portal’ın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Portal üyelerinin,
üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 Portal’ı analiz etmek ve Portal’ın performansını arttırmak. Örneğin, Portal’ı ziyaret edenlerin
sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını
bulmalarının kolaylaştırılması.
 Portal’ın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Portal’ı ziyaret eden
ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal
üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin
görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe
kullanabilmesi Şirket için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’ın çalışması için zorunlu olan Çerezler
konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır.
Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet
tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu
takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden
haberdar olunamayacağı bilinmelidir).
Portal’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:


Ziyaretçiler, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları
üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu
imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez
kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları
bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel
açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin,
ziyaretçinin Portal’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme
veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:


Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak,
“Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.


İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden
“Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetiminizi gerçekleştirin.


Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.


Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını
inceleyebilirsiniz.



Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.


Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz
veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)


Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer
alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza
indirerek kullanabilirsiniz.
Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?
6698 s. Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini
öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini
isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen
adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya
Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili
Şirketimiz “Politikasını” web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Veri Sorumlusu
Adres
Mersis Numarası
Kep Adresi

: GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.
: Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15 Merkezefendi-DENİZLİ
: 0389072639400012
: gdzenerji@hs02.kep.tr

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler
Şirket, iş bu Çerez Politikası ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez
tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’da yer alan Çerez
bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’ın kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza
verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Şirket,
Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır.
Son güncelleme tarihi: 01/08/2018

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’ı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Oturum Çerezleri

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’ın düzgün
bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın
sağlanmaktadır.
Kalıcı çerezler Portal’ın işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir
hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi
tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda
depolanır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’ı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde
bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve
var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu
doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’ın çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan
sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama
Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’a giriş yapmaları durumunda, bu tür
çerezler ile, ziyaretçinin Portal’da ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu
belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Portal’da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş
Çerezleri
reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme
Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan
çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’ı ziyaret edenlerin sayıları, Portal’da görüntülenen
sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi
analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

