TENDE
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
1. Giriş
Şirketimiz, Tende Elektronik Yazılım Mühendislik İletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
(TENDE olarak anılacaktır), WEB Sitelerimize (WEB Sitesi olarak anılacaktır) yaptığınız ziyaretlerde,
çevrimiçi ya da çevrim dışı uygulamalarda, IP adresi, WEB sitesi ziyaret tarih/saati, bulunduğunuz
coğrafi ortam, ziyaret ettiğiniz sayfalar, kalış süresi gibi IP adresinizle ilişkili kişisel verileri, WEB
sitesini geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir takım teknolojilerden (Çerezler olarak
anılacaktır) faydalanılarak toplamaktadır.
Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere
tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Çerez aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel
bilgilerin toplanması, kullanımı ve açıklanmasına ilişkin uygulamalarımız hakkında bilgi vermek
amacıyla hazırlanmıştır. TENDE veri koruma yöntemlerimiz konusunda detaylı bilgi aşağıda ilginize
sunulmuştur.
TENDE olarak, uygulamakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan kısmen veya tamamen vazgeçebilir,
bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımıza yeni çerezler
ekleyebiliriz. Dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğumuz Çerez Aydınlatma Metni WEB
Sitemizde ve kamuya açık mecrada yayınlamakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihi
metnin sonunda yer almaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesi konusundaki detaylı bilgilere www.tende.com.tr WEB Sitemizde TENDE
KVKK Politikası dosyasından detaylı olarak ulaşılabilir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemleri
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız
durumunda elektronik ortamda çerezler yoluyla TENDE’nin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe
dayalı olarak toplanmaktadır. Pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerimiz, yalnızca açık rızanız olması
halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Çerezler ve Kullanım Amaçları
i. WEB Sitesinin etkin kullanımı
Örneğin; WEB Sitesi sayfaları arasında tek sefer giriş yapılması

ii.

WEB Sitesi’nin kullanımının analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
kolaylaştırılması
Örneğin; Ziyaretçi sayılarına göre WEB Sitesi’nin performans ayarlarının yapılması,
sayfalar arasında kolay dolaşılması, vb. ziyaretçinin ilgi alanlarının belirlenerek bir
dahaki gelişlerinde uygun sayfalara yönlendirilmesi,

iii.

Kişiselleştirme,
Örneğin; hızlı ve kolay WEB Sitesi kullanımı, ziyaretçiden her sefer onay istenmemesi,
ziyaretçinin ilgi alanlarının belirlenmesi ile ilgili sayfalara, bilgilere yönlendirmeler
yapılması

iv.

Reklamcılık faaliyetleri
Örneğin: ziyaretçinin ilgi alanlarına göre yönlendirmeler, reklam faaliyetleri

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde
kişisel veriler mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız
alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. TENDE olarak, aydınlatma metni
kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve
mevzuata uygun şekilde TENDE’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla
paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında
saklayabileceğini belirtmek isteriz.

4. Kişisel veriler kimlere hangi amaçlarla aktarılabilir?
Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel veriler mevzuata uygun şekilde kanunen yetkili kamu
kuruluşlarıyla, tedarikçilerimizle ve özel kişilerle paylaşılabilir.

5. WEB Sitesinde ve Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler
WEB Sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerez türlerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu çerezler
ziyaret edilen site ve/veya sunucular tarafından yerleştirilebilmektedir.

i.

Zorunlu Çerezler

ii.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

iii.

Performans ve Analiz Çerezleri

iv.

Diğer çerezler

Bu çerezlerin kullanımı WEB Sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için gereklidir.
Örneğin WEB Sitemizde dolaşmanızı ve gizlilik tercihlerinizi belirlemenizi veya formları doldurma gibi
eylemleri kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

Bu çerezler WEB sitesinin yaptığınız seçimleri (dil tercihiniz veya bulunduğunuz bölge gibi)
hatırlamasını ve daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar

Bu çerezler ziyaretçileri tanımlayan bilgileri toplamaz WEB Sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için
kullanılır. Örneğin web sayfalarında hata mesajının alınıp alınmadığı, ziyaretçilerin web sitesini nasıl
kullandığı gibi.

Sosyal medya çerezleri, reklam çerezleri gibi birçok çerez türleri bulunmaktadır. Sizlere sitemizde
veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün, hizmet, etkinlik tanıtımını yapmak için çerezler
kullanıyoruz.

6. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Çerezler (cookies) sitelerin kullanıcı dostu olma özelliğini artırırlar ve belli bir süre cihaz belleğinde yer
alırlar. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ama yine de istediğinizde tarayıcınızda
çerezleri engelle ya da izin ver seçeneğini uygulamaya sokabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Çerze “İzin ver” ve “Çerez Engelle” İşlemlerini arama motorunuzun ayarlar bölümüne (Genellikle sağ
üst köşededir) tıklayarak, site ayarları “Çerezler” (Cookies) üzerine tıklayarak yapabilirsiniz.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVVK’nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman bizimle iletişime geçerek aşağıda
listelendiği gibi kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve talepte bulunabilirsiniz.
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve 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 isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

TENDE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kişisel veri sahibi olarak taleplerinizi info@tende.com.tr adresine eposta ya da
Ahi Evran OSB Mahallesi, Akhun Caddesi No: 5/1
06935 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
adresine yazılı olarak yapabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 8 Şubat 2021

