
ERGÜN DURAN FİDE VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞ.
SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

ÇEREZ POLİTİKASI

Duran Fide – Ergün Duran Fide ve Tarım Ürünleri Pazarlama İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.
(bundan sonra kısaca “Duran Fide” ya da “Şirket” olarak anılacaktır.) ait internet sitelerine,
elektronik platformlara, uygulamalara veya şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine
veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan
diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları
yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag,
flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de
olabilecektir.

İşbu Politika’da Şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere
“çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla
birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle
çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri
ölçüde, işbu Politika ve 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (bundan
sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.duranfide.com internet
sitesinin (bundan sonra “Website” olarak anılacaktır.) işletilmesi sırasında Website Ziyaretçileri
(bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Kişisel verilerinizin Duran Fide tarafından korunması ve işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için
www.duranfide.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”’nı ve
“Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası” politikalarını inceleyebilirsiniz.

Çerez Türleri:

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta
toplanmaktadır:

● Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından
girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya
olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde
işleyebilmesi için gereklidir.

● Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri,
kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım şekilleri
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konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma
amacıyla kullanılmaktadır.

● Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan
seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında
kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

● Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve
internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına
(uygun reklam gösterilmesine) olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları:

     Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı
çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin
idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için
kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan
fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz
davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin
kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez
kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini
hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine
ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla
kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların şirket internet sitesi, uygulama, platform ve
hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan
çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren
teknolojiler gösterilebilir.

Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve
uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek
amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara
örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını
veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

Yetkili Hizmet Sağlayıcılar:

     Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için
yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da
kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri)
yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı
(unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler:

     Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve
hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına
tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in
üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link



verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının
okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Çerezleri Reddetme ve Silme:

     Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı
ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi
kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin
kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

     Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve
hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? 

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz
çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini
gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin
kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz
gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik
göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını
engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

• Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya
tıklayın.

2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini

engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam
düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve
Ayarlar bölümüne gelin.

2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza
gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine
başlayabilirsiniz

• Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
5. Çerezler'i tıklayın.
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.



2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen

çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
8. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
9. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
10. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
11. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen

çerezler görüntülenecektir.
12. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
13. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences

sayfasını kapatın

• Safari

1. Safari > Tercihler'i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. Ziyaret

ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla
da silebilirsiniz.

Bu sitede Google Analytics Ziyaretçi Takip Sistemi Kullanılmaktadır 

Google Analytics Engellemek İçin:

Google Analytics Takibini Engelleme Eklentisi - Google Analytics Kapsamı Dışında Kal

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı
tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların
site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak
için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını
kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta
reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini
artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve
siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri
toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size
hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri
sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam
hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü
taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve Linkedin gibi sosyal ağlara bağlantı
sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri
kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından,
eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr


olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve
ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir
etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla,
hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili
sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım
Süresi

Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl
kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini
kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a
aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda
saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı
değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve
Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka
hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi
Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir.
Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için
(reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: Google Privacy.

Kalıcı Çerezler
Oturum
Çerezleri

Google Ads Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak,
size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi
geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı
olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı
hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili
bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar)
hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla
ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google
tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu
bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için
Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve
internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla
kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan
diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı
hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu
adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy

Kalıcı Çerezler
Oturum
Çerezleri

RMC RMC, web tarayıcısı aracılığıyla bilgisayarınıza veya üçüncü
taraf bir analiz sağlayıcısına ait benzersiz bir tanımlayıcı içeren
küçük metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bunu hizmetleri
ve web sitelerini geliştirmek için kullanır. RMC, belirli
pazarlama kampanyalarının ve bazı ürünlerinin performansını
izlemek için Google Analytics'i kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıların, farklı temas noktalarında RMC adına uyarlanmış
reklamlar oluşturmasına izin vermektir. Bu servis sağlayıcılar,
kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. İçermeyen IP
adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi
toplayabilir. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasıl

Kalıcı Çerezler
Oturum
Çerezleri
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kullanıldığına ve performansına ilişkin istatistiksel bilgiler de
sağlar. RMC çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için
(reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: Related Digital Privacy

Facebook Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve
uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini
kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya
uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri
dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un
Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış
olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve
uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında
aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü,
güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz
ve raporlama için kullanır.

Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya
platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak
amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar
ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların
sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden
aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi
hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır.
E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam
verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan
sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya
platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a)
kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece
verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook
sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz
olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak
kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı
korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini
de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz")
oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve
Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve
güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar
gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer
reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi
vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız
hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller
oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın
haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları
için Facebook Custom Audiences adresini, Facebook Gizlilik
İlkeleri için Facebook Privacy adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kalıcı Çerezler
Oturum
Çerezleri

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar
doğrultusunda işin yürütülebilmesi için şirketimiz sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetinin

https://www.relateddigital.com/en/rmc-product-privacy-policy
https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_
https://www.facebook.com/privacy/explanation


eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile hareket etmektedir. Kişisel
verilerinizin işlenmesine ilişkin KVKK M. 11 kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki
gibidir;

Duran Fide’ ye yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini
veya anonim hale getirilmesini 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 haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve . Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Duran Fide – Ergün Duran Fide ve Tarım
Ürünleri Pazarlama İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ”‘nin “Göksu, denizyolu Caddesi, 07350
Kumluca/ANTALYA” adresine iletebileceğiniz gibi taleplerinizi, www.duranfide.com. adresinde ilan
edilmiş olan diğer yöntemleri kullanarak da Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı
talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi şirketimizde fiziki olarak basılı
formu doldurarak şirkette mevcut kişisel verilerin korunması hususunda yetkilendirilmiş şirket
yetkilisine verebilir, “Göksu, denizyolu Caddesi, 07350 Kumluca/ANTALYA” adresine bizzat
getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir ya da duranfide@hs02.kep.tr kep adresine güvenli
elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin
niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.
Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi
doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için İletişim sayfamıza göz atın.

Veri Saklama ve İmha Politikası

Depolanan kişisel verilerinizin imhası için Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ na göz atın.

İşbu Çerez Politikası'nın en son güncellendiği tarih: 01/07/2021

http://www.duranfide.com
mailto:duranfide@hs02.kep.tr
https://nesrinozkaya.com/cerez-politikasi-ornegi.html
https://nesrinozkaya.com/cerez-politikasi-ornegi.html

