
 

SpenglerFox Gizlilik Politikası 
 

GİRİŞ 

 

Hakkımızda. 

SpenglerFox Group Limited, 606426 şirket numarası ile İrlanda’da kurulmuş, şirket merkezi 2nd Floor, 1 

Grant’s Row, Mount Street Lower, Dublin 2, İrlanda adresinde yer alan, hisseler ile sınırlı özel bir 

şirkettir.Üst düzey yönetici arama,geçici yönetim, insan kaynakları çözümleri, araştırma, faaliyet süreci, 

yönetim kurulu çözümleri ve işe alım süreçlerine dışarıdan destek sağlanması (“Hizmetler”) dahil, ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere, yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet sunan (“SFG”) uluslararası bir 

kuruluşuz. SFG’nin, kendi bünyesi dışında, Fransa ve Yunanistan'da (“Franchise”) yer alan iki adet 

Franchise’ı mevcuttur. SFG'nin, SFG'den bağımsız olarak çalışan bir takım küresel ittifakları (“Küresel 

İttifaklar”) ve ortaklıkları (“Ortaklıklar”) da vardır. 

 

Gizlilik Politikamız Hakkında. 

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin 

işlenmesine ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Kişisel verileri gereksiz yere toplamıyoruz veya 

işlemiyoruz. İşbu gizlilik politikası (“Politika”), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679 

(“GDPR”) ile uyumlu olarak, SFG'nin kişisel verileri nasıl topladığını ve kullandığını açıklamaktadır. 

 

Bu Politika, sizden temin ettiğimiz veya tarafınızca bize sağlanan her türlü kişisel verinizin işlenmesine 

ilişkin haklarınıza yönelik önemli bilgileri düzenlemekte olup kişisel verileriniz www.spenglerfox.com 

(“Sitemiz” veya “Site”) adlı internet sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak işlenecektir. Tarafımızca 

kasıtlı olarak çocuklardan herhangi bir bilgi alınmamakta veya bilgi alımına yönelik herhangi bir girişim 

yapılmamaktadır. 

 

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen. 

Bu Politika kapsamında ve tarafınızla farklı bir anlaşmaya varılmadıkça biz, hem GDPR uyarınca 

tarafımıza sağladığınız kişisel verilerin “veri sorumlusu” hem de işbu kişisel verilerin “veri işleyeni” 

sıfatını haiziz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve adaylarımız tarafından bize sunulan kişisel verileri 

denetlediğimizden dolayı, “veri sorumlusu” sıfatına sahibiz ve yine, söz konusu kişisel verilerin işlenme 

amaç ve araçlarına karar vermekteyiz. 

 

Kişisel verilerin, Küresel İttifaklar ve Ortaklıklar adına, belirli bir talimat ve/veya görev kapsamında 

işlenilmesi halinde, bunu veri işleyen sıfatıyla yerine getirmekteyiz. 

 

TOPLANAN BİLGİLER 

 

Aşağıda yer alan verileriniz, yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında tarafımızca toplanacak ve 

işlenecektir:   

 

Tarafımıza sağladığınız bilgiler: 

 

Verileriniz. Sitemiz’de yer alan formları doldurarak veya bize telefonla, e-postayla veya başka bir şekilde 

karşılık vererek sağladınız verilere ilişkin bilgilerdir. Söz konusu bilgiler, Sitemiz’i veya Hizmetler’imizi 

kullandığınızda veya Sitemiz ile ilgili bir sorun bildirdiğiniz zaman tarafınızca iletilen bilgileri içerir. 

 

Tarafımıza sağladığınız bilgiler aşağıdaki hususları içerebilir: 

 

• Kimlik Bilgilerine Yönelik Veriler: tam adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, yaşınız, 

unvanınız, Sosyal Güvenlik Numaranız (PPS) / karşılığı vergi numaranız, kişisel özellikleriniz, doğum 
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tarihiniz, cinsiyetiniz, ilişki durumunuz (pasaportunuz veya diğer kimlik belgeleriniz de dahil), 

fotoğrafınız ve mesleki üyelik bilgileriniz. 

• Finansal Veriler: banka hesap bilgileriniz, fatura iletişim e-posta adresiniz, KDV numaranız, maaş 

bilgileriniz, emeklilik katkı miktarınız, Sosyal Güvenlik Numaranız (PPS) / karşılığı vergi numaranız ve 

mesleki üyelik bilgileriniz dahil olmak üzere, maddi durumunuza ilişkin bilgileriniz. 

• Adaylara İlişkin Veriler: istihdam geçmişiniz, özlük bilgileriniz, özgeçmişiniz, üst yazınız, başvuru 

formlarınız, mülakat notlarınız ve referanslar. 

• Referans / Memnuniyet Verileri: aday anketi ve müşteri anketi. 

 

Tarafımızca hakkınızda toplanan bilgiler: 

 

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler. Sitemize yaptığınız her ziyaret neticesinde, aşağıdaki bilgiler 

tarafımızca otomatik olarak toplanacaktır: 

 

• Teknik Veriler: bilgisayarınızı Internet'e bağlamak için kullanılan internet iletişim kuralı (IP) adresi, 

giriş bilgileriniz, tarayıcı tipi ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklentisi türleri ve sürümleri, işletim 

sistemi ve platform, uygulama ve diğer performans verilerini ne sıklıkta kullandığınıza ilişkin teknik 

bilgiler; ve 

• Kullanım Verileri: Tek Biçimli Kaynak Konum Belirleyicileri (URL), Sitemiz’de ve Sitemiz 

aracılığıyla (tarih ve saat dahil) yaptığınız tıklamalar, görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler, sayfa 

yanıt süreleri, belirli sayfalardaki ziyaret süresinin uzunluğu, (kaydırma, tıklama ve fare geçişi gibi), 

sayfa etkileşim bilgileri ve sayfaya göz atmak için kullanılan yöntemler dahil olmak üzere, sayfayı 

ziyaretinize ilişkin bilgiler. 

 

SFG, kişisel verilerin aktarımının veya işlenmesinin, özellikle de kişisel verilerin internet üzerinden 

iletilmesinin tamamen bir risk içermediğini garanti altına alamasa da, kişisel verilerin yasal, adil, şeffaf ve 

sorumlu bir şekilde işlenmesini sağlayacağını taahhüt eder. 

 

Kişisel veriler için özel kategori mevcut değildir. 

Bu bilgileri tarafımızla paylaşmaya karar vermediğiniz sürece, GDPR uyarınca özel nitelikli kişisel 

verilerinize veya özel bir sınıflandırma içerisinde yer alan kişisel verilerinize tarafımızca ihtiyaç 

duyulmayacak veya söz konusu veriler toplanmayacaktır. 

 

ÇEREZLER 

 

Çerezler nedir ve neden bunları kullanıyoruz. 

Site çerezleri kullanmaktadır. “Çerezler”, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan ve normalde 

istatistiksel bilgileri toplamak üzere ve kullanım eğilimlerini veya bir internet sitesine erişimleri analiz 

etmek için kullanılan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza 

virüs dağıtmak için kullanılamaz. Çerezler’i, IP adresleri, işletim sistemi türü, tarayıcı türü, tarayıcı dili, 

sorguların geçmişi, reklam mesajlarının gösterilmesiyle ilgili veriler ve kullanıcıların bunlara tıklamaları 

gibi bilgileri toplamak için kullanırız. 

 

Çerezler kişisel tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, böylece siteye her girişinizde tekrar giriş 

yapmanız gerekmez. 

 

BİLGİLERİNİZLE NE YAPIYORUZ 

 

Kişisel bilgileriniz sadece yasanın izin verdiği ölçüde tarafımızca kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, en 

yaygın haliyle, aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır: 

 



 

• Sözleşme hükümlerini ifa edeceğimiz hallerde, tarafımızca detaylar gözden geçirilecek veya sizinle ilgili 

ayrıntılı bilgi alınacaktır;  

• Temel haklarımızı ihlal etmediği sürece, meşru menfaatimiz (veya bir üçüncü tarafın menfaati) ve 

menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda; 

• Yasal veya mevzuata yönelik yükümlülüklere uymamız gereken durumlarda.  

 

Tarafımızca, kişisel verilerinizi kullanmayı planladığımız usul ve yöntemlerin açıklaması ile itimat 

ettiğimiz yasal dayanaklar aşağıda bir tablo halinde düzenlenmiştir. Gerekli olan hallerde, meşru 

çıkarlarımız da ayrıca gözetilmiştir: 

 

Amaç/Faaliyet Veri Türü İşleme için Yasal Dayanak 

Sorularınıza cevap vermek ve 

Hizmetlerimiz ile ilgili olarak 

talep ettiğiniz bilgileri 

sağlamak. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

- Meşru çıkarlarımız (yeni veya 

mevcut müşteri sorularına 

cevap vermek ve işimizi 

büyütmek için) 

- Sizinle imzalanan 

sözleşmenin ifası 

- Yasal zorunluluğa uymak  

Hizmetleri sağlamak. - Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

- Adaylara İlişkin Veriler 

- Meşru çıkarlarımız (yeni veya 

mevcut müşteri sorgularına 

cevap vermek ve işimizi 

büyütmek için)  

- Sizinle imzalanan 

sözleşmenin ifası  

- Yasal zorunluluğa uymak  

Hizmetlerimiz ile ilgili olarak, 

Sitemiz’de online hesap 

kurulumu, yönetimini ve 

erişimini sağlamak. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Finansal Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

- Meşru çıkarlarımız (yeni veya 

mevcut müşteri sorgularına 

cevap vermek ve işimizi 

büyütmek için)  

- Sizinle imzalanan 

sözleşmenin ifası 

- Yasal zorunluluğa uymak  

Hizmetlerimiz veya Gizlilik 

Politikamız ile ilgili 

değişiklikleri size bildirmek 

de dahil olmak üzere, sizinle 

olan ilişkimizi yönetmek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

 

- Sizinle imzalanan 

sözleşmenin ifası 

- Yasal zorunluluğa uymak  

- Meşru çıkarlarımız 

(kayıtlarımızı güncel tutmak ve 

müşterilerimizin ürünlerimizi ve 

Hizmetlerimiz’i nasıl 

kullandığını incelemek için) 



 

Size sunduğumuz hizmetler 

ile ilgili bilgi sağlamak.  

Tarafınızca daha önceden 

sorulanlarla benzer nitelikte 

olduğunu belirtmek isteriz. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

Meşru çıkarlarımız 

(ürünlerimizi veya 

Hizmetlerimiz’i geliştirmek ve 

işimizi büyütmek için) 

Tarafımıza bu hususta rıza 

gösterilmesi halinde, sizi 

ilgilendirebileceğini 

düşündüğümüz diğer 

hizmetler hakkında size bilgi 

vermektir. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

- Adaylara İlişkin Veriler 

Açık Rıza 

İçeriğin sizin ve bilgisayarınız 

veya cihazınız için en etkili 

şekilde sunulmasını 

sağlamak. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

Meşru çıkarlarımız (Sitemiz’i 

ve Hizmetlerimiz’i konuya 

ilişkili ve güncel tutmak ve 

işimizi geliştirmek ve büyütmek 

için)  

Sitemiz’i, pazarlama, müşteri 

ilişkileri ve deneyimlerimizi 

iyileştirmek veya optimize 

etmek için veri analizini 

kullanmak. 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

Meşru çıkarlarımız (ürünlerimiz 

ve Hizmetlerimiz için müşteri 

tiplerini tanımlamak, Sitemiz’i 

ve Hizmetlerimiz’i konuyla 

ilişkili ve güncel tutmak, işimizi 

geliştirmek ve büyütmek ve 

pazarlama stratejimizi 

bildirmek) 

Reklamın etkinliğini ölçmek 

ya da anlamak için, size ve 

diğerlerine hizmet 

vermekteyiz ve uygun olan 

yerlerde size uygun 

reklamları vermekteyiz. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Kullanım Verileri 

Meşru çıkarlarımız 

(müşterilerin ürünlerimizi veya 

Hizmetlerimiz’i nasıl 

kullandığını incelemek, 

geliştirmek, işimizi büyütmek 

ve pazarlama stratejimizi 

bildirmek için) 

İlginizi çekebilecek olan, SFG 

etkinlikleri, hizmetleri ve 

ürünleriyle ilgili bilgileri 

yayınlamak, yüklemek, 

tanıtmak ve yaymak. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Adaylara İlişkin Veriler 

SFG'nin meşru çıkarlarının 

peşinden gitmek, SFG’nin 

internet sitesinde yer aldığı 

şekilde, SFG, faaliyetleri, 

etkinlikleri, hizmetleri veya 

ürünleri hakkında bilgi 

sağlamak ve sunmak 



 

SFG’nin tesislerine erişime 

izin vermek ve gözlemlemek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

SFG çalışanlarının, işyerinde 

sağlığını, güvenliğini ve 

esenliğini sağlamak üzere yasal 

yükümlülüğe uymak ve GDPR 

kapsamındaki yükümlülüklerini 

yerine getirmek 

İşe alım ve işe alınma için 

uygunluğunuzu gözden 

geçirmek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

- Adaylara İlişkin Veriler 

SFG’nin, istihdamınız ile ilgili 

bir sözleşmenin ifası veya bu 

sözleşmeyi imzalama düşüncesi 

Sistemlerimizi, internet 

sitemizi ve faaliyetlerimizi 

(sorun giderme, veri analizi, 

test etme, sistem bakımı, 

destek, verilerin raporlanması 

ve barındırılması dahil) 

yönetmek, korumak ve 

iyileştirmek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Teknik Veriler 

Meşru çıkarlarımız (işimizi 

yürütmek, idare ve BT 

hizmetleri sağlamak, ağ 

güvenliği, sahteciliği önlemek 

ve yeniden yapılanma veya grup 

yeniden yapılandırma çalışması 

bağlamında) 

 

Yasal zorunluluğa uymak için 

gerekli 

İş fırsatları hakkında size bilgi 

vermek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Adaylara İlişkin Veriler 

Görev tayini yapılmayan 

adaylarla ilgili bir sözleşmenin 

ifası  

 

Görev tayini yapılan  adaylara 

ilişkin meşru çıkarlar 

Müşteri/aday referansları 

sağlamak. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

- Referans/ Memnuniyet 

Verileri 

SFG'nin faaliyetlerini ilerletmek 

ve geliştirmeye yönelik meşru 

çıkar 

Maaş anketleri ve müşteri 

memnuniyeti anketleri 

hazırlamak ve yürütmek. 

- Adaylara İlişkin Veriler 

- Referans/ Memnuniyet 

Verileri 

Faaliyetleri ilerletmek ve 

geliştirmek ve SFG 

çalışmalarını denetlemeye 

yönelik meşru çıkar 

Üyelikten çıkma veya 

çıkarılma talebine uymak 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

Tarafınızla tekrar iletişime 

geçilmeyeceğinin (en ufak bilgi 

dahi sızdırılamaz ve ilave her 

türlü işlem kısıtlanmıştır.) 

garantiye alınmasını sağlamaya 

yönelik meşru çıkar 

 

Yasal zorunluluğa uymak  



 

Tarafımıza bu hususta rıza 

gösterilmesi halinde, 

hizmetlerimizi size sunmak 

amaçlarıyla, kişisel profilinize 

veya FileFinder 

sistemimizdeki dosyanıza 

(Özgeçmişiniz ile birlikte 

tarafımıza gönderdiğiniz veya 

sosyal medya hesaplarınızda 

yer alan) fotoğrafınızı dahil 

etmek. 

- Kimlik Bilgilerine 

Yönelik Veriler 

(fotoğrafınız) 

Açık Rıza 

 

Kanuni veya sözleşmesel gerekliliklere uymak adına, kişisel verilerin SFG tarafından toplanması ve 

işlenmesi veya bir sözleşme imzalanması için gerekliyse, SFG, sizi bu durumdan ve işbu verilerin 

tarafınızca verilememesi durumunda, olası sonuçlardan haberdar edecektir. 

 

Bir görevin yerine getirilmesi akabinde, SFG size bir anket gönderebilir. Bu anketi doldurmaya yönelik 

herhangi bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. SFG, işbu bilgiyi, kendi çalışmalarını denetlemek ve 

faaliyetlerini geliştirmek ve büyütmek için kullanacaktır; ve bu kapsamda, tarafınızca doldurulan ve 

kişisel verilerinizi içeren anket,tarafınızdan önceden izin alınmaksızın, herhangi bir alternatif amaç için 

kullanılmayacaktır. 

 

Amaç değişikliği. 

Kişisel verileriniz, tarafımızca makul şekilde göz önünde bulundurulduğu üzere, başka bir amaçla 

kullanılması gereken hallerde ve işbu amaç asıl amaca uygun olmadıkça, yalnızca tarafımızca toplanılan 

amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Yeni amacın işlenmesinin asıl amaçlarla nasıl uyumlu olduğuna 

dair bir açıklama istemeniz durumunda, lütfen dataprotection@SpenglerFox.com adresinden bize ulaşın. 

Kişisel verilerinizi konu dışında bir amaçla kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendiririz ve bunu 

yapmamıza olanak sağlayan yasal dayanağı açıklarız. Kişisel verilerinizi, mevzuat kapsamında gerekli 

olan ve imkan tanınan durumlarda, sizin bilginiz ve rızanız olmaksızın, bu Politikaya uygun olarak, 

işleyebileceğimizi belirtmek isteriz.  

 

Bilgilerinizi ne kadar tutuyoruz. 

Kişisel verilerinizi, yasal, muhasebesel veya raporlama gerekliliklerini yerine getirme amaçları dahil 

olmak üzere, topladığımız amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bu husus, 

kişisel verilerinizi saklama süresinin, aldığımız verilerin türüne bağlı değişebileceği anlamına 

gelmektedir. Kişisel verilere ilişkin uygun saklama süresini belirlemek için, kişisel verilerin miktarını, 

niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan 

olası zarar riskini, kişisel verilerinizi hangi amaçla işlediğimizi ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp 

ulaşamayacağımızı ve yasal gereklilikleri göz önüne almaktayız. Bu husus, belirli bir ülkedeki yasal 

gerekliliklere veya diğer düzenleyici gerekliliklere göre değişebilir. Veri saklama politikalarımız 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen dataprotection@SpenglerFox.com adresinden bize ulaşın. 

 

BİLGİLERİNİZİN AÇIKLAMASI 

 

Kişisel bilgileriniz, pazarlama amacıyla üçüncü taraflara satılamaz. Aşağıdaki durumlarda, tarafımıza izin 

vermeniz halinde, bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.  

 

Kişisel bilgilerinizi, aşağıdaki alıcılarla veya alıcı gruplarıyla paylaşma hakkına sahip olduğumuzu kabul 

etmektesiniz: 
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•  SFG bünyesindeki herhangi bir bölüm veya yetkili kişi veya SFG nezdinde yer alan, 2014 Yılı 

Şirketler Tüzüğü'nün 7. ve 8. bölümleri kapsamında, bir kısmı Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında 

bulunan, herhangi bir bağlı kuruluş veya holding anlamına gelen her bir üye şirketi ifade eder. 

•  Seçilen üçüncü kişiler: 

 o  Hizmetler ile ilgili olarak, onlarla yaptığımız sözleşmenin ifası için, iş ortakları,  

  tedarikçiler ve taşeronlar, bu husus, Franchise’larımız, Küresel İttifaklar ve Ortaklıklar’ı 

  da içerebilir; 

 o  Hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir güvenlik şartına veya yasal zorunluluğa uymak 

  amacıyla devlet kurumları, yetkilileri veya bölümleri; ile 

 o  Sitemiz’in iyileştirilmesi ve optimizasyonunda bize yardımcı olan analitik ve arama 

  motoru sağlayıcılarını kapsamaktadır. 

 

Kişisel bilgileriniz,tarafımızca aşağıdaki üçüncü kişi alıcılarla paylaşılacaktır: 

 

•  Herhangi bir iş veya varlık sattığımızda veya satın almamız durumunda, kişisel 

 verilerinizi işimizin veya varlıklarımızın muhtemel satıcısına veya alıcısına  

 açıklayacağız; 

•  Birleşme, yeniden yapılanma, işletmenin devri, tasfiye, yediemine bırakılma veya başka bir

 tasfiye hali veya benzeri başka bir durumlar söz konusu olduğunda, işimizin veya varlıklarımızın

 tamamı veya büyük bir kısmının  üçüncü tarafça devralınması veya devredilmesi durumunda,

 tarafımızca elde edilen kişisel veriler devredilen varlıklardan biri olacaktır; 

•  Herhangi bir yasaya, yasal zorunluluğa veya mahkeme emrine uymak veya GDPR ya da diğer

 sözleşmeler kapsamında kararlaştırılan hakların yerine getirilmesini sağlamak için kişisel

 verilerinizi açıklamak ya da paylaşmak yükümlülüğünde bulunmamız halinde; 

•  Şirket’imizin, müşterilerimizin veya diğerlerinin haklarını, mülkünü veya emniyetini korumak

 için; bu, Site ve Hizmetlerin bakımı ve güvenliği için diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi

 alışverişinde bulunmamızı içerir. 

 

ULUSLARARASI AKTARMALAR 

 

Kişisel Veriler, gizlilik ve veri koruma yasalarının yargı çevrenizde yeteri kadar koruyucu olamadığı 

hallerde, hizmet birimlerini AEA dışında sürdüren güvenilir iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla 

paylaşılabilir ve/veya bu kişilere aktarılabilir. Bu kişiler, Franchise'lar, Küresel İttifaklar ve 

Ortaklıklar’ımızı da içerebilir. Bu  husus, yalnızca Hizmetlerin size sağlanması ve sağlanmasının zorunlu 

olması durumları içindir. Bu tür veri aktarımlarını düzenlemek ve aktarım halinde veri bütünlüğünü 

korumak ve sürdürmek amacıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını garantilemek için, GDPR'ın V. 

Bölümü altında düzenlenen (ki buna tarafımızca uyulacak olan) özel yükümlülükler mevcuttur.  

 

Bu husus ve aktarma ile ilgili güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 

dataprotection@SpenglerFox.com adresinden e-posta ile bize ulaşın. 

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

Kişisel verilerinizin yanlışlıkla kaybolmasını, yetkisiz bir şekilde kullanılmasını veya erişilmesini, 

değiştirilmesini veya açıklanmasını engellemek için gerekli olan güvenlik önlemleri tarafımızca 

alınmıştır. Ayrıca, kişisel verilerinizin erişimi, çalışanlar, temsilciler, yükleniciler ve iş gereği bilmesi 

gereken diğer üçüncü kişiler açısından sınırlandırılmaktadır. Bu kişiler, kişisel verilerinizi yalnızca 

talimatlarımız doğrultusunda işleme alırlar ve gizlilik yükümlülüğüne tabidirler. 
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Tarafımızca, herhangi bir şüpheli kişisel veri ihlalini önlemek amacıyla belirli usul ve yöntemler 

hazırlanılmış olup böyle bir durumda, tarafınız bilgilendirilerek, yasal olarak yapılması gerekli her türlü 

düzenleme, tarafımızca bu kapsamda yerine getirilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE HAKLARINIZ 

 

Kişisel Verilerinize Erişim. 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasına istediğiniz zaman erişim talebinde bulunabilirsiniz. 

Böyle bir talep yazılı olarak bize iletilmeli ve dataprotection@SpenglerFox.com adresine gönderilmelidir. 

Bu gibi durumlarda kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir ve sizden istenen kişisel bilgileri tespit edip, 

size sağlamamıza yardımcı olmak için gerekirse daha fazla bilgi veya açıklama talep edebiliriz. 

 

Kişisel verilerinize erişmek (veya diğer haklardan herhangi birini kullanmak) için genellikle hiçbir ücret 

talep edilmez. Ancak, talebiniz açıkça asılsız, mükerrer veya aşırı ise makul bir ücret talep edebiliriz. 

Bundan farklı olarak, böyle durumlarda isteğiniz tarafımızca reddedilebilir. 

 

Kısıtlama hakkı. 

Kişisel verilerinizi işlememizi, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin varlığı halinde engelleyebilirsiniz: 

• Sizinle ilgili kayıtlarımızda tutulan kişisel verilerin doğruluna veya bize verilen sürede, kişisel verilerin 

doğruluğunun tespitine itiraz etmeniz halinde; 

• Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi durumunda, tarafınızca işbu verilerin silinmesi 

yerine kullanımını kısıtlanmasının talep edilmesi halinde; 

• Kişisel verilerinizin halihazırda tarafımızca işlenme amacıyla talep edilmemesi, bununla birlikte yasal 

haklarınızın oluşturulması, yerine getirilmesi veya savunulması için bu verilere ihtiyacınız olması 

halinde; veya 

• Meşru gerekçelerimizin doğrulanması sürecinde, (GDPR'ın 21(1) maddesi uyarınca) işlemeye itiraz 

etmeniz halinde.  

 

Düzeltmeler veya Silme (Düzeltme Hakkı ve Unutulma Hakkı). 

Sizinle ilgili kişisel verileriniz, toplandığımız amaçlar için artık gerekli değilse veya kişisel verilerinizi 

işlemek için bize verdiğiniz izni geri almanız halinde, söz konusu kişisel verilerinizin silinmesini talep 

edebilirsiniz. Talebinizi yerine getirmek adına, kişisel veriniz tarafımızca asgari miktarda işlenmeye 

devam edilebilir. Ancak bu hak, yasal bir zorunluluğa uymak için kişisel verileri işlemek zorunda 

olduğumuz veya işlemenin kamu sağlığı alanına yönelik kamu yararı nedenleriyle gerçekleştirildiği 

durumlarda geçerli olmayacaktır. Hakkınızda tarafımızca tutulan kişisel bilgiler yanlışsa, kişisel 

bilgilerinizin güncellenmesini ve düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Bu hususu, herhangi bir zamanda yerine 

getirmek için lütfen dataprotection@SpenglerFox.com adresine e-posta göndererek bize ulaşın. 

 

İtiraz Hakkınız. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz:  

 

•  Doğrudan pazarlama amaçları için; 

•  Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak profil oluşturmak amacıyla; 

•  Çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılacak veya yasal hakkınızın yerine 

getirilmesi veya savunulmasıyla ilgili olarak verilerin işlenmesinde zorunlu meşru gerekçeler 

gösterebileceğimiz durumlar hariç, kişisel verilerinizin tarafımızca meşru menfaatler doğrultusunda 

işlendiği durumlarda. 

 

İtiraz hakkınızı kullanmak için lütfen dataprotection@SpenglerFox.com adresine e-posta gönderin 
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İtiraz etmeniz halinde, yukarıda açıklanan zorunlu yasal bir gerekçeye dayandırılmadıkça, kişisel 

verileriniz söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir. Talebinizi yerine getirmek adına, kişisel veriniz 

tarafımızca asgari miktarda işlenmeye devam edilebilir. Pazarlama uygulamalarımız hakkında daha fazla 

bilgi için lütfen aşağıda yer alan Pazarlama Bağlantıları bölümüne bakınız. 

 

Veri Taşınabilirliği. 

Kişisel verilerinizi otomatik araçlarla (yani kağıt üzerinde değil) işlediğimiz ve bu işlemin onayınıza 

dayandığı veya aramızda akdedilen bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğu durumlarda, bizden kişisel 

verilerinizin yapılandırılmış, bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta ve teknik olarak mümkün 

olması halinde, kişisel verilerinizin bu formatta başka bir veri sorumlusuna iletilmiş olan bir kopyasını 

talep etme hakkına sahipsiniz. 

 

Profil Oluşturma. 

Profil oluşturma, bireysel bir kişinin kişisel yönlerini analiz etmek veya tahmin etmek için sıklıkla 

kullanılan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi biçimidir. Bu, bir kişinin işteki performansı, 

ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleri ile ilgili 

olabilir. Bunun bir örneği, bir bankanın bir kredi başvurusunu değerlendirmek ve reddetmek için otomatik 

bir kredi puanlama sistemi kullanmasıdır. 

 

Kişisel verilerinizin profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme sürecine tabi olup 

olmayacağı konusunda bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu kararın yasal haklarınızı etkilediği 

bir profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik sürece dayalı bir karara bağlı olmama 

hakkına sahipsiniz. Bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur; örneğin, bizim aramızdaki bir sözleşmenin 

ifasıyla ilgili olarak, yasayla yetkilendirilmiş veya söz konusu otomatik işleme için açık rıza vermiş 

olduğunuz kararın gerekli olduğu durumlar söz konusudur. Bununla birlikte, bu durumda, profil 

oluşturma veya profil oluşturma amacıyla otomatik işlem gerçekleştirmeyiz. 

 

Kişisel Haklar 

Bu bölümde açıklanan haklar kişisel haklardır ve yalnızca ilgili kişi (veya veri sahibi) tarafından yerine 

getirilebilir. 

 

PAZARLAMA BAĞLANTILARI 

 

Genel. 

Bilgilerinizi dönem dönem, promosyonlar, yarışmalar, güncellemeler ve ilginizi çekebilecek yeni ürünler 

veya hizmetler hakkında, pazarlama bağlantılarına ilişkin bilgi göndermek için kullanmaktayız. Yukarıda 

açıklandığı üzere, aksi belirtilmedikçe, tarafınıza pazarlama bağlantılarına yönelik bilgi gönderirken, 

Sitemiz’i ve Hizmetleri güncel tutmak ve işimizi geliştirmek ve ilerletmek adına meşru çıkarlarımıza 

dayanmaktayız. Bizden veya hesabımız olan başka bir sosyal medya platformundan iş ilanları veya 

güncellemeleri almak üzere abone olursanız, ilginizi çekebilecek iş fırsatları hakkında size zaman zaman 

bilgi gönderebiliriz.Bu tür bağlantıları, dataprotection@SpenglerFox.com adresinden bize ulaşarak 

istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. 

 

Pazarlamaya İtiraz Hakkınız. 

Kişisel verilerinizin pazarlama amaçlarımıza yönelik olarak işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına 

sahipsiniz. Bu işlemi yapmak için, lütfen dataprotection@SpenglerFox.com adresinden bizimle iletişime 

geçiniz. Ayrıca, bizden elektronik pazarlama bağlantıları hakkında bilgi alıyor olmanız halinde, 

abonelikten çıkma seçeneğini seçerek pazarlama bağlantılarına yönelik bilgi almaktan vazgeçebilirsiniz.  
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ÜÇÜNCÜ KİŞİLER  

 

Tarafımızca her zaman, GDPR hükümleri ile uyumlu olan satıcılar veya diğer üçüncü kişilerle ya da AB-

ABD Gizlilik Kalkanı ile uyumlu olan AEA dışında bulunan üçüncü kişilerle veya kişisel verilerin 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeterli güvenlik önlemlerine sahip satıcılar ve diğer üçüncü kişilerle iş 

yapmaya gayret gösterilmektedir. Bununla birlikte, biz, çalışanlarımız, acentelerimiz, holding şirketimiz 

ve iştirakçilerimiz, herhangi bir üçüncü kişi veya hiperlink ya da Site’deki diğer araçlar tarafından 

referans gösterilen internet siteleri veya üçüncü kişilerce kullanılan veri toplama ve kullanma yöntemleri 

ile güvenlik önlemlerinin içeriği ya da güvenilirliğinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekteyiz. 

 

Kişisel verilerinizi bu sitelere göndermeniz halinde, kişisel verileriniz bu kişilerin gizlilik politikasına tabi 

olacaktır. Söz konusu kişilerin gizlilik politikalarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.  

 

BU POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

Bu Politikada yapılacak olan her değişiklik Site’de yayınlanacaktır. 

 

Politika’da belirtilen, veri işleme faaliyetlerindeki kişisel verilerinizle ilgili olan veya verilerinizi 

etkileyecek her türlü esaslı değişiklik veya diğer deşiklikler e-posta yoluyla öncelikli olarak sizinle 

paylaşılacaktır. Bu şekilde, uygun görmeniz halinde, değişikliğin içeriği ve etkisini düşünmek ve bu 

değişiklikle ilgili olarak GDPR altında belirtilen haklarınızı (örneğin, rızanın geri çekilmesi veya işleme 

itiraz etme) kullanmak için bir fırsatınız olacaktır. 

 

SORULAR VEYA ŞİKAYETLER. 

 

Bizimle iletişime geçiniz. Politika’ya ilişkin herhangi bir soru veya itirazınızın olması halinde lütfen 

bizimle iletişime geçiniz: 

 

SpenglerFox Group Limited  

2nd Floor,  

1 Grant’s Row,  

Mount Street Lower,  

Dublin 2,  

İrlanda 

E-posta:dataprotection@SpenglerFox.com 

 

Denetim Yetkisi. Tarafımızca, GDPR hükümlerine uyma ve kişisel verilerin adil, yasal ve şeffaf bir 

biçimde işlenmesi hususları taahhüt edilmektedir. Ancak, GDPR kapsamındaki yükümlülüklerimize 

uymadığımızı düşünmekteyseniz, Canal House, Station Road, Portarlington, County Laois, R32 AP23, 

İrlanda adresinde yer alan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkını haizsiniz. 

 

Politika’nın yürürlük tarihi: Mayıs 2018 
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