GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin
burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.
Al Karal Gıda Sanayi Mamülleri Ticaret A.Ş. ( “Şirket”) tarafından işletilen www.alkaral.com.tr internet sitesini “Site” ziyaret
eden mobil/tablet/site uygulama kullanıcılarının (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İşbu,
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3)
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
1.1.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler “Şirket” tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı
bilgilere Al Karal Gıda Sanayi Mamülleri Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma
Metni’nden ulaşabilirsiniz.
1.2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Şirket’imiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Site’den ve/veya site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydanabilmeniz için; site
üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve tanıtılması; bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması dahil
ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenerek uygulanması, Şirket’imiz ile profesyonel
işbirliği içerisinde olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, iş, teknik, ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda
tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması ve yasal mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak için işlenebilir olup aynı kanun uyarınca
veri sahibinin rızasının istisnasını oluşturan durumlarda, rızanız ayrıca alınmaksızın verileriniz işlenebilecek ve üçünçü kişilerle
paylaşılabilecektir. Hangi durumların istisnai kapsama girdiğini öğrenmek için Aydınlatma Metni’ni incelemenizi öneririz.

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Şirket’imizin işlediği kişisel verileriniz, aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası ve sair mevzuat kapsamında aşağıda
yer alan bilgilerden oluşmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca anonim hale getirilen verileriniz,
kişisel veri özelliğini kaybetmektedir. Anonim hale getirilen kişisel verilerin işlenmesi, işbu Gizlilik Politikası’ndan bağımsız
olarak söz konusudur.
●

Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri,
çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

●

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız ve
bu esnada verdiğiniz kişisel verileriniz

●

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİLEBİLİRLİK
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; sitede sunulan hizmetin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, barındırma hizmeti
(hosting service) sağlayıcıları, hukuk büroları, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel
verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik
iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Bunun harici olarak, web sitemizde herhangi bir
üyelik ve/veya kayıt ile çalışan sistem mevcut olmadığından; internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen veri
haricinde ve/veya tarafınızca iletilen verileri hariç olmak üzere, verinizi toplamamaktayız.
Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12.
maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

–

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

–

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

–

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirket’imiz,
işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümlerine uyumlu olarak, verileri başkasına
açıklamamakta ve işlenme amacı dışında kullanmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği
süre boyunca ve ilgili sair mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, paylaşmış
olduğunuz kişisel verileriniz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, bu kapsamda gerekli savunmaların
gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak, 6698 sayılı KVK Kanun’un 11. Maddesi kapsamında ; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme
amacını ve/veya bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili düzeltme işleminin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınız hakkında detaylı bilgi edinmek istemeniz ve/veya bu hakları
kullanmak için tarafımıza başvuru
yapmak istediğiniz takdirde sitemizde mevcut Aydınlatma Metnini ve Başvuru Formunu incelemenizi öneririz.
Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler hakkında;
İşbu Gizlilik Politikası, mevzuata ve diğer yasal değişikliklere uyum sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.
ÇEREZ POLİTİKASI
AL KARAL GIDA SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET A.Ş. olarak, ziyaret etmekte bulunduğunuz web sitemiz üzerindeki sayfaların
işlemesi ve sizlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezlerin
işbu politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış bulunmaktasınız. Tarayıcınız vasıtası ile engelleyebileceğiniz
çerezlere aşağıda değinilmiştir. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan
“Çerez ayarları” adı altındaki ayarları değiştirmediğiniz sürece, bu sitede çerez kullanımını kabul etmiş olmaktasınız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük
metin dosyalarıdır.
İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
–

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

–
İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin
tercihlerine göre kişiselleştirmek,
–

İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün
bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir
hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda
depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde
bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz
durumunda, cihazınızda internet sitemiz 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.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Teknik Çerezler
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin
çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

KULLANABİLECEĞİMİZ DİĞER ÇEREZ TÜRLERİ
Söz konusu çerez türlerini sitemize eklememiz veya çıkarmamız halinde işbu
güncelleyeceğimizi taahhüt etmekteyiz .

Otantikasyon Çerezleri
Flash Çerezleri
Kişiselleştirme Çerezleri
Üçüncü Parti Çerezler

politikaları makul süre içerisinde

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler
ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu
belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez
türleridir.
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için
kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.
Platform çerezleri, Şirket tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Şirket ile iş
birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Chrome tarayıcılarda ayarlar> gelişmiş ayarları göster> gizlilik> içerik ayarları> çerezler> istisnaları yönet
yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden tercih edebilirsiniz.
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer > araçlar düğmesini ve ardından internet seçeneklerini seçin > gizlilik sekmesine tıklayın
> ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da
hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek tamam'ı seçin.
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox > tarayıcılarda seçenekler > gizlilik > geçmiş > geçmiş için özel ayarları kullansın > sitelerden
çerezleri kabul et > ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences - privacy adresinden çerezleri sitem için
devre dışı bırakabilirsiniz.
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
iOS Safari > telefonunuzda ayarlar simgesine dokunun > safari çerezleri engelle her zaman engelle > 5
dakika bekleyin ve uygulamayı açın. diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım
bölümünden ulaşabilirsiniz
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

