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GİZLİLİK POLİTİKASI  

1.Genel Politikamız 

İşbu Politika kapsamında “Intime Info” olarak bahsedilecek “Intime Info Yazılım Çözümleri 

A.Ş.” web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir.  

Bu kapsamda Intime Info ailesi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi adına 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “Kanun” ) hükümlerine, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu ( “ Kurul” ) kararlarına ve uygun düştüğü taktirde Avrupa Birliği Veri Koruma 

Tüzüğü (“GDPR”) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu 

alıyoruz. 

İnternet sitemizden bizlere ulaşan sizleri, ne tür bilgilerinizin tarafımızca işlendiğini ve bunların 

nasıl kullanıldığı hususunda bilgilendirmek istiyoruz. Bununla birlikte, veri sahibi olarak ilgili 

haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair sizleri bilgilendireceğiz.  

İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin olası değişiklikler internet sayfamızda yayımlanacaktır. Bu 

hususta, tarafınıza ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına ilişkin 

güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.  

Özellikle belirtelim ki bu Gizlilik Politikası yalnızca www.intimeinfo.com.tr (“internet 

sitemiz”) için geçerlidir. Intime Info sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için 

geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan 

ederiz.  

2.Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanımı ve İşlenmesi 

Intime Info, ilgili kişisel verileri bu web sitesini kullanıcılara sunmak, müşteri portföyü 

oluşturmak, müşteri-çalışan profillerinin toplanarak yeni takım arkadaşlarımıza ulaşma 

hususunda (Linkedin aracılığıyla vs.) kullanır. Bu kapsam dışında kalan ve veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her işlem, Intime Info’nun meşru menfaatinin bulunduğu haller zemininde ya 

da ilgili kullanıcının Intime Info’ya verdiği rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir.  

Intime Info, kullanıcılar web sitesi ziyaret edildiğinde belirli verileri toplar. Toplanan veriler 

ad-soyad, iletişim bilgileri, telefon, mail adresi , ülke-şehir bilgileridir. Topladığımız verileri 

müşteri portföyü oluşturmak ve şirketimiz nezdine yeni takım arkadaşları dahil etmek amacıyla 

kullanıyoruz. 

Intime Info, verilerin saklanmasını gerektirecek yukarıdaki amaçlar ortadan kalktığında söz 

konusu verilere artık gerek duyulmadığında kullanımdaki verileri usule uygun olarak herhangi 

bir gecikme olmaksızın siler ya da anonim hale getirir.  

İlgili verilerin işlenmesi ve kullanımı, (1) web sitesinin kullanıcılara sunulması, (2) müşteri 

portföyü oluşturulması, (3) profillerin toplanarak yeni takım arkadaşlarımıza ulaşma hususunda 

ilgili yasa hükümlerinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

Toplanan verilerin alıcılarına, şirket sorumlusu kurum içi departmanların üyeleri, Intime 

Info’ya bağlı diğer grup şirketler, ilgili yükümlülükleri ve yetkileri çerçevesinde; örneğin resmi 

bir talepte bulunulması ya da Intime Info’nun sahip olduğu hakları tespit etmek, uygulamak ya 

da savunmak üzere gerekli olması halinde ilgili yetkililer ve Intime Info şirketinin yetkilileri 

dahil olabilir.  

http://www.intimeinfo.com.tr/
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3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

İletişim bilgilerinizi web sitemizde yer alan “ Bize ulaşın” isimli iletişim formu üzerinden veya 

iletişim numaralarımız aracılığıyla bizimle paylaşmış olabilirsiniz.  

Size ait verileri; taleplerinize cevap vermek, müşteri portföyü oluşturmak, yeni takım 

arkadaşlarına ulaşım sağlamak amacıyla kullanacağız. 

Verilerinizin işlenmesi ve kullanımı, mevcut talebinizi karşılamak için işlemenin gerekli olması 

halinde bunun yapılabilmesine imkan sağlayan yasa hükümlerinin ve/veya Intime Info’nun 

meşru menfaatinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Herhangi bir açık rıza beyanı vasıtasıyla daha uzun bir süre için onay vermediğiniz durumda, 

verileri yalnızca yukarıda verilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli süre ya da herhangi bir 

yasal saklama zorunluluğunun gerektirdiği dönem boyunca saklayacağız. 

4. Çerezler (“Cookie” ler)  

Bu web sitesi, çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, web sitemizi 

kullanmak için gerekli olan ve tarayıcınız tarafından sabit diskinize geçici olarak depolanan 

küçük veri birimleridir. Bir çerez genellikle, rastgele şekilde oluşturulmuş bir sayıdan oluşan 

ve cihazınıza depolanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bu tanımlayıcıların bazıları web sitesi 

oturumunuz sona erdiğinde geçerliliğini yitirirken, bazıları ise daha uzun süreler boyunca 

cihazınızda kalabilir. Teknik açıdan gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer 

çerezler (ya da benzeri teknolojiler) yalnızca ön onayınız üzerine uygulanacaktır. Tarayıcınızın 

ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.  

Çerezler ve web sitemizde kullanılan diğer teknolojiler ve bunların kullanım amaçları hakkında 

daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan “Çerezler” ve “Çerez ayarları” bölümlerine 

göz atabilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümler içerisinden, ilgili çerez ayarlarını devre dışı 

bırakarak mevcut onaylarınızı bundan böyle geçerli olmak üzere geri çekebilirsiniz. 

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel verilerinize erişme hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, ilgili şartlar 

yerine getirildiği takdirde Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme hakkı, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme hakkı, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,  

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı, 

• Kişisel verilerin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı, 

https://www.henkel.com.tr/cerezler
https://www.henkel.com.tr/cerezler
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• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep etme hakkı. 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi 

tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile info@intimeinfo.com.tr adresimize yahut 

aşağıdaki adresimize ulaştırabilirsiniz. 

 

ADRESİMİZ 

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Evleri Kent Etabı 25A Blok A3 Giriş K:7 

Ofis:8 Üsküdar / İSTANBUL (Genel Merkez)  

 

Saygılarımızla, 

Intime Info Ailesi… 

mailto:info@intimeinfo.com.tr

