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Çevrimiçi KVKK Aydınlatma Beyanı

BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.

Bu Çevrim İçi Veri Koruma Beyanı, veri sorumlusu olarak Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / 
İstanbul adresinde mukim BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.’nin (“Belimo”), web sitemizi ziyaret etttiğinizde 
sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi işlememizin kapsamını, amacını, yöntemlerini ve bu süreçte kul-
landığımız araçları açıklar.

Kişisel verilerinizin korunmasını oldukça ciddiye alıyoruz ve bu verilerin işlenmesine yönelik olarak 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat başta olmak üzere geçerli veri koruma düzenle-
melerinde belirtilen koşullara bağlı kalıyoruz.

Belimo tarafından gerçekleştirilen diğer veri işleme süreçlerine ilişkin bilgileri görmek üzere KVKK Aydınlatma 
Metni’ne şu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: KVKK Aydınlatma Metni.

1.  Kişisel verilerin işlenmesi.
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili olarak aşağıdaki kişisel verileri topluyor ve işliyoruz.

1.1.  Sorular için web sitesine kayıt
Şu hizmetleri almak için web sitesine kayıt olmalısınız:

  ■ Bir proje listesinin saklanması (örneğin alışveriş sepeti) 
  ■ Kaydedilen alışveriş sepetiyle fiyat sorma
  ■ Siparişler
  ■ Fiyat kataloğunun indirilmesi
  ■ Güncelleme Hizmeti de dâhil olmak üzere yazılımların indirilmesi

Genel kural olarak, kayıt için şu verileri toplamaktayız:

  ■ Ad, Soyad
  ■ Adres bilgileri 
  ■ Telefon numarası ve geçerli e-posta adresi 
  ■ Kullanıcı adı ve parola
  ■ Şirket adı.

http://www.belimo.com
https://www.belimo.com/mam/europe/Web/privacy-policies/tr_tr-tr/belimo_kvkk_aydinlatma_metni_tr.pdf
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Kayıt formunda topladığımız veriler, hem ilgili sorulara, hem de ileride sorulabilecek sorulara yanıt verilebilmesi  
üyelik işlemlerinizin gerçekleştirebilmesi, web sitemizden alışveriş yapılabilmesi, kaydedilen alışveriş sepetiyle 
fiyat sorulabilmesi amaçlarıyla saklanır.

Web sitemiz üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirdiğinizde sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel veriler 
için yasal zemin Kanun’un 5. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızadır. Kişisel verilerinizin, web sitemizden 
alışveriş yapabilmeniz için işlenmesi halinde yasal zemin Kanun’un 5. maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarın-
ca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır.

AB Genel Veri Koruma Kanununun (GDPR) geçerli olması durumunda, izin verildikten sonra kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin yasal zemin GDPR’nin Madde 6(1)(a) veya FADP’nin Madde 13(1) bölümlerinde belirtildiği 
gibidir. AB Genel Veri Koruma Kanununun (GDPR) geçerli olması durumunda, Kişisel Veriler, sözleşme önce-
si alınan önlemler de dâhil olmak üzere etkilenen kişiyle yapılan bir sözleşmenin ifası amacıyla işleniyorsa 
bu sürecin yasal zemini ise GDPR’nin Madde 6(1)(b) veya FADP’nin Madde 13(2)(a) bölümlerinde belirtildiği 
gibidir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi: 
Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere çerezler 
aracılığıyla da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

2. Çerezlerin kullanımı.
Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek ve alışveriş sepeti gibi belirli fonksiyonların çalışmasını sağla-
mak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin do-
syalarıdır. Bir çerez etkinleştirildiğinde tarayıcınız bu çerezden tespit edilebilir ve söz konusu çerezde yer alan 
bilgiler kullanılabilir. Bu süreçte, belirli bir kişiyi tanımlayabilecek hiçbir kişisel veri depolanmaz. 

Web sitemizde kullandığımız çerez türleri:

  ■ Oturum Çerezleri: Tarayıcı oturumu kapatıldıktan sonra otomatik olarak silinen bu çerezlerin amacı,  
 örneğin varsayılan dil ayarlarını veya alışveriş sepetini kaydetmektir. Böylelikle, söz konusu işlevleri web  
 oturumunuz sırasındaki birçok sayfada kullanabilirsiniz.
  ■ Geçici veya kalıcı çerezler: Bu çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra siz onları silene kadar bilgisayarınız- 
  da veya mobil cihazınızda kayıtlı kalır ya da siz oturumunuzu kapattıktan sonra devre dışı kalır (oturum  
 açma çerezleri). Çerezlerin kaydedilmesi durumunda, söz konusu siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız 
 taranır ve kaydedilen ayarlar etkinleştirilir.
  ■ Performans Çerezleri: Web analizine yönelik olarak üçüncü tarafl ardan gelen bu çerezler, web sitemizi ve  
 web sitemizin içeriğini iyileştirmek için kullanılır (bkz. Google Analytics).

Yaygın olarak kullanılan tarayıcıların sunduğu opsiyonel ayarlar sayesinde çerezlerin tümünü veya belirli çere-
zleri reddedebilirsiniz ya da tarayıcının ilgili fonksiyonunu kullanarak çerezleri bilgisayarınızdan silebilirsiniz. 

Ayarlarınızda bu tür düzenlemeler yapmanız halinde web sitemizdeki fonksiyonlardan bazıları tüm işlevleriyle 
kullanılamaz.

Kanun uyarınca, teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımına ilişkin yasal zemin Kanun’un 5. maddesinin 2. 
Fıkrasının f bendi uyarınca sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru 
menfaatleridir. Çerezlerin analiz amacıyla kullanılmasına yönelik yasal zemin ise Kanun’un 5. maddesinin 1. 
fıkrası uyarınca açık rızadır.

http://www.belimo.com
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3. Google Analytics Kullanımı.
Web sitemizde, siteyi kullanımınıza dair değerlendirme yapmak amacıyla Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sunulan “Google Analytics” hizmetini kullanıyoruz. Çere-
zlerin topladığı bilgiler genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Avrupa 
Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde bulunan kullanıcıların IP adresleri kısaltılır. 

Adreslerin bu şekilde kısaltılması, IP adresinize yönelik kişisel atıfları önler. Google Inc. ile yapmış olduğu-
muz Veri Sözleşmesi kapsamında, Google, toplanan bilgileri kullanarak web sitesinin kullanımını ve faaliyetini 
değerlendirir ve internet kullanımıyla ilişkili hizmetler sunar. Google Analytics bağlamında tarayıcınız tarafından 
iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Verilerin Google Inc. tarafından kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınıza ilişkin olan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a 
gönderilmesini ve Google tarafından işlenmesini engellemek için, Google Analytics Opt-out Browser Add on 
indirip kurun. 

Google Analytics kullanımına ilişkin yasal zemin Kanun’un 5. maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca sizlerin 
temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleridir. AB Genel Veri Ko-
ruma Kanununun (GDPR) geçerli olması durumunda, Google Analytics kullanımına ilişkin yasal zemin GDPR 
Madde 6(1)(f) veya FADP Madde 13(1) ve (2) bölümlerinde belirtildiği gibidir.

4. Akamai İçerik Dağıtım Ağı (CDN).
Akamai, çevrim içi uygulamaları dağıtan, hızlandıran ve koruyan bir İçerik Dağıtım ve Bulut Altyapısı hizmet 
sağlayıcısıdır. Dünya genelinde kullanılan Akamai hizmetleri Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, ABD 
tarafından kontrol edilir. 

Web sitemizin dünyanın her yerinde makul bir yanıt süresi sunabilmesi için hızlandırılması amacıyla Akamai 
hizmetlerini kullanıyoruz. 

Akamai, IP adresi gibi günlük dosyalarından alınan kişisel verileri söz konusu veriler her işlendiğinde ABD’ye 
gönderir. Bunun nedeni, günlük dosyalarını işlemeye yönelik belirli sunucuların yalnızca ABD’de bulunmasıdır. 
Akamai, kişisel verilerin AB’de ABD’ye aktarımını veri koruma politikalarına uygun şekilde yapılandırmak için, 
Gizlilik Koruma Programı kapsamında sertifika almıştır. Ayrıca, Belimo ve Akamai, AB standart sözleşme mad-
delerini kabul etmiştir. Farklı Akamai şirketleri de bu sözleşmeleri kendi aralarında yapmıştır.

Akamai kullanımına ve kişisel verilerin Akamai ile ilişkili olarak işlenmesine ilişkin yasal zemin Kanun’un 5. 
maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şir-
ketimizin meşru menfaatleridir. AB Genel Veri Koruma Kanununun (GDPR) geçerli olması durumunda, Akamai 
kullanımına ve kişisel verilerin Akamai ile ilişkili olarak işlenmesine yönelik yasal zemin GDPR’nin Madde 6(1)(f) 
veya FADP’nin Madde 13(1) ve (2) bölümlerinde açıklandığı gibidir.

5. Sosyal medya eklentilerinin kullanımı.
Web sitemizde hiçbir sosyal medya eklentisi kullanmıyoruz; yalnızca ilgili sayfalara ve/veya içeriklere giden 
bağlantılar kullanıyoruz. 

http://www.belimo.com
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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6. Sunucu günlük dosyaları.
Web sitemiz her çağrıldığında, sistemimiz, çağrının yapıldığı bilgisayarın sisteminden verileri ve bilgileri otoma- 
tik olarak toplar ve günlük dosyalarında saklar. Bu günlük dosyaları; IP adresi, kullanılan tarayıcı, ziyaret edilen 
web sitesi, erişim saati ve veri aktarımı miktarı gibi bilgiler sağlar. Bu verileri münferit kullanıcıları tespit etmek 
ya da pazarlama amaçlı herhangi bir değerlendirme yapmak için kullanmayız. Bilgiler, bilgi teknoloji sistemle- 
rimizin güvenliği sağlanarak işlenir ve altı ay sonra silinir.

Sunucu günlük dosyalarının geçici kaydına ilişkin yasal zemin Kanun’un  5. maddesinin 2. Fıkrasının f bendi 
uyarınca sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleridir. AB 
Genel Veri Koruma Kanununun (GDPR) geçerli olması durumunda, sunucu günlük dosyalarının geçici kay- 
dına ilişkin yasal zemin GDPR Madde 6(1)(f) veya FADP Madde 13(1) ve (2) bölümlerinde belirtildiği gibidir.

7. İlgili kişilerin hakları.
Şirketimize yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer 
yöntemlerle diğer yöntemlerle başvurarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen haklarınızı 
kullabilirsiniz;

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)  Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini  
 isteme,

f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine  
 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
  etme.

Yukarıdaki haklarınıza ek olarakuygun görülmesi halinde veri taşınabilirliğinden yararlanma hakkınız vardır.  
Bu haklar, veri saklamaya yönelik yasal bir yükümlülük veya Belimo’nun uygulamalarını engelleyebilecek diğer 
makul çıkarlar söz konusu olmadıkça geçerlidir. Ayrıca, uygun olması halinde Kanun’daki şartlar dahilinde 
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Daha önce verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Haklarınızı 
kullanmak için Bölüm 1.9. uyarınca iletişim adresine bilgi gönderebilirsiniz.

8. Teknik ve kurumsal tedbirler.
Kişisel verilerinizi korumak adına uygun teknik ve kurumsal önlemler alıyoruz. Bu önlemler, güncel teknik 
gelişmelere uygun olarak sürekli olarak iyileştiriliyor. 

http://www.belimo.com
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Web sitemize aktardığınız tüm bilgiler (örneğin soru veya oturum açma durumunda), SSL (Güvenli Yuva Kat-
manı) kullanılarak tarayıcınız ve sistemmiz arasında aktarım için şifreleniyor. Şifreli bağlantıları, tarayıcınızın 
adres çubuğundaki “https://” ön ekinden tanıyabilirsiniz.

9. İletişim bilgileri.
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.
Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1
34775 Ümraniye / İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 266 3200
E-mail: info@belimo.com.tr
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