
STARWOOD 

 İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI ve  

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

 

 

Politikanın Amacı ve Veri Sorumlusu Kimliği 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan İnternet 

Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”) Starwood Yapı Marketleri - Yapı 

Malzemeleri San. Ve Tic. A. Ş. (“Starwood” veya “Şirket”) tarafından işletilen 

https://www.starwoodyapimarket.com/ internet sitesini ziyaret edenlerin/üyelerin (“İlgili kişi” 

veya “ Ziyaretçi”) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi verme ve ilgili kişilerin haklarını 

ve gizlililiğini korumayı amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı 

bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı 

Gruplar 

 

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler gibi bazı 

teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler internet siteleri tarafından erişim 

sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza 

kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. 

 

Kampanyalardan haberdar olun kısmından tarayıcı onayı alınması ile mac numarası, tarayıcı 

bilgisi, cihaz numarası gibi işlem güvenliği verileriniz, çerez toplanması sırasında pazarlama 

verileriniz, e-bülten onayı veya, üye olunması sırasında, bilgilendirme e-postalarını almak 

istiyorum ve/veya bilgilendirme sms'lerini almak istiyorum onayı vermeniz sırasında kimlik, 

iletişim, işlem güvenliği, pazarlama verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin 

yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla elektronik yollarla 

otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kanun’a ve kanun’da öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı 

olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz gerçek kişiler ve özel hukuk 

tüzel kişilerine, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

aktarılabilecektir. 

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?  

 

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi 

işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

 

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum 

açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek 

kalmaması.  

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde 

çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi 
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ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 

bulmalarının kolaylaştırılması.  

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site 

üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret 

eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının 

hatırlanması. 

– Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, 

ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla 

bağlantılı reklam gösterilmesi.   

 

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı 

halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi 

hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.  

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz.  

 

Adobe 

Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser 

Google 

Adwords  

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Google 

Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google 

Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95

647 

 

Internet 

Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefo

x 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 

 

Veri Sahiplerinin Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• Kanun’a 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 verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.starwoodyapimarket.com/ 

dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir. 

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü 

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirket olarak Politikayı 

değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin 

yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecek olup, yayınlanacaktır.  

 

Politika Şirket internet sitesinde https://www.starwoodyapimarket.com/ adresinde yayımlanır 

ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 
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