
GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

1. VERİ KORUMASINA GENEL BAKIŞ 

 

Genel 

 

Aşağıda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiğine dair basit bir genel bakış 

sunulmaktadır. Kişisel bilgiler, şahsen tespit edilebilmenizi sağlayan tüm verilerdir. Veri korumasına 

dair ayrıntılı bilgileri, aşağıda bulunan gizlilik politikamızda bulabilirsiniz. 

 

Web sitemizde veri toplama 

 

Bu web sitesindeki verilerin toplanmasından kim sorumludur? 

Bu web sitesinde toplanan veriler, web sitesi operatörü tarafından işlenir. Operatörün iletişim 

bilgileri, web sitesinin gerekli yasal bildiriminde bulunmaktadır.  

 

Verilerinizi nasıl topluyoruz? 

Verilerinizi toplamak için metotlardan biri verilerinizi bizimle paylaşmanızdır. Bu, örneğin bir iletişim 

formuna girdiğiniz veriler olabilir. 

 

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak 

toplanmaktadır. Bu veriler öncelikle teknik veridir örn. kullandığınız tarayıcı,işletim sistemi veya 

sayfaya eriştiğiniz zaman . Bu veriler, web sitemizi ziyaret eder etmez otomatik olarak toplanır. 

 

Verilerinizi hangi amaçla kullanıyoruz? 

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, 

kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir. 

 

Verilerinize ilişkin olarak hangi haklara sahipsiniz? 

Kaydedilmiş verilerinizin kaynağı, alıcısı ve toplanma amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi 

talep etme hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da 

sahipsiniz. Veri kullanımına onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. 

Bunun için yasal gereklilikler yerine getirildiği takdirde, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını 

talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Belirli yasal ön koşullar altında, veri taşınabilirliği hakkı (kişisel 

verilerinizi yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almak ve bu verileri 

herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarmak anlamına gelir; teknik olarak 

mümkünse, aktarım doğrudan tarafımızdan gerçekleştirilebilir) ve işlemeye itiraz etme hakkınız da 

vardır. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. 

 

Bu konuda ve ayrıca veri koruma ile ilgili diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime 

geçebilirsiniz. 

 

Analytics ve üçüncü taraf araçları 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, 

öncelikle çerezlerle ve analiz programlarıyla gerçekleştirilir. Gezinme davranışınızın analizi genellikle 

anonimdir, yani size bu verilerden ulaşılamaz. Çerez onayınızı iptal edebilir/değiştirebilir, bu analize 

itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Buna dair ayrıntılı bilgileri, 

aşağıdaki gizlilik politikasında bulabilirsiniz. 

 

Kommentiert [ALK|KGG1]: @Sina: Hier bitte jeweils die 
Cookie-Erklärung einfügen, sofern es eine gibt. Wenn es 
noch keine gibt, bitte verlinken, sobald es eine gibt. 



2. GENEL BİLGİLER VE ZORUNLU BİLGİLER 

 

Veri koruması 

 

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel 

verilerinizi gizli tutuyoruz ve yasal veri koruma yönetmeliklerinin yanı sıra ve bu gizlilik politikasına 

uygun bir şekilde işliyoruz. 

 

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel bilgiler, şahsen tespit 

edilebilmenizi sağlayan tüm verilerdir. Bu gizlilik politikası, hangi bilgileri topladığımızı ve bunları ne 

için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklamaktadır. 

 

Lütfen internet üzerinden (örn. e-posta iletişimi yoluyla) iletilen verilerin güvenlik ihlallerine maruz 

kalabileceğini unutmayın. Verilerinizin üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korunması 

mümkün değildir. 

 

Bu web sitesinden sorumlu tarafla ilgili bildirim 

 

Bu web sitesinde verilerin işlenmesinden sorumlu taraf: 

 

Krannich Solar Güneş Enerji Sistemleri Ticaret Limitedşirketi 

Ticaret Limited Sirketi Zeytinlik Mah. Türkçü Sk. Ferah Palas A Blok No. 16/10 

34140 Bakırköy – İstanbul 

Türkiye 

 

Telefon: +90 212 570 26 21 

E-posta: info@tr.krannich-solar.com  

 

Sorumlu taraf, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçları ve araçları 

konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren, gerçek veya tüzel kişidir. 

 

Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali 

 

Birçok veri işleme işlemi, sadece sizin kesin onayınızla  mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman 

gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edebilirsiniz. Bunun için form doldurmadan, bize bir e-postayla 

bilgi vermenız yeterlidir. Itiraz işlemine kadar gerçekleştirilen veri işlemenin kanunlara uygunluğu, 

itirazdan etkilenmez.  

 

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı 

 

Veri koruma kanunlarının ihlal edilmesi durumunda, etkilenen kişi yetkili denetim makamına 

şikayette bulunabilir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.kvkk.gov.tr/.  

 

SSL veya TLS şifreleme 

 

Bu site, güvenlik gerekçesiyle ve biz site operatörüne  gönderdiğiniz, örn.talepler  gibi gizli içerikleri  

korumak amacıyla,  bir SSL veya TLS şifrelemesi kullanır.  

Şifrelemeli bir bağlantıyı, internet tarayıcısının adres satırı "http://" den "https://" olarak değiştiğinde 

ve tarayıcınızın adres satırındaki kilit  sembolünden anlayabilirsiniz.  

mailto:info@tr.krannich-solar.com
https://www.kvkk.gov.tr/


 

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise, bize aktardığınız veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz. 

 

Bilgi edinme, engelleme, silme 

 

Kaydedilmiş verilerinizin kaynağı, alıcısı ve toplanma amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi 

talep etme hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da 

sahipsiniz. Kişisel veriler konusu hakkında başka sorularınız varsa, künye bölümünde belirtilen adresi 

kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Depolama süresi 

 

Prensip olarak, verilerinizi, veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar veya devam eden 

depolamada meşru bir menfaatimiz olduğu sürece saklarız. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

için saklanması gereken veriler (örneğin vergi ve ticaret kanunu uyarınca saklama süreleri) hariç 

olmak üzere, bu amaçlar için artık gerekli olmadığında veya cayma veya itiraz hakkınızı kullandığınızda 

verilerinizi sileriz. Saklama sürelerinin sona ermesinden sonra, ilgili veriler rutin olarak silinecektir. 

 

Reklam e-postalarına itiraz etme  

 

Açıkça talep edilmeyen tanıtım ve bilgi materyallerinin gönderilmesiyle ilgili olarak web sitesi yasal 

bildirim gereklilikleri bağlamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanılmasını burada açıkça 

yasaklıyoruz. Web sitesi operatörü, reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda, örneğin 

spam e-postasıyla, yasal işlem başlatma hakkını saklamaktadır.   

 

3. WEB SİTEMİZDE VERİ TOPLAMA 

 

Çerez kullanımı 

 

Web sayfalarımızdan bazıları çerez kullanır. Çerezler, bilgisayarınıza zarar vermez ve herhangi bir 

virüs içermez. Çerezler, web sitemizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirmeye yardımcı 

olur. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin 

dosyalarıdır. 

 

Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Ziyaretiniz sona erdikten sonra 

otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızın hafızasında kayıtlı kalır. Bu 

çerezler, siteyi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızın tanınmasını sağlar. 

 

Tarayıcınızı, çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece 

duruma göre bir çerezi kabul edip etmemeye karar verebilirsiniz. Alternatif olarak, tarayıcınız, belirli 

koşullar altında çerezleri otomatik olarak kabul edecek veya bunları her zaman reddedecek veya 

tarayıcınızı kapatırken çerezleri otomatik olarak silecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı 

bırakmak, bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir. 

 

Elektronik iletişime izin vermek veya kullanmak istediğiniz belirli fonksiyonları (alışveriş sepeti gibi) 

sağlamak için gerekli olan çerezler, meşru bir menfaat temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, 

teknik hatalardan arındırılmış ve optimize edilmiş bir hizmet sağlamak için, çerezlerin saklanması 

konusunda meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezlerin (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için 

kullanılanlar gibi) de kaydedilmesi halinde, bunlar bu gizlilik politikasında ayrıca ele alınacaktır. 



 

Server-Log dosyaları 

 

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği bilgileri Server-Log dosyalarında 

otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar: 

 

• Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü 

• Kullanılan işletim sistemi 

• Yönlendiren URL 

• Erişen bilgisayarın host adı 

• Sunucu talebinin zamanı 

•IP adresi 

 

Bu veriler başka kaynaklardan alınan verilerle birleştirilmeyecektir. 

 

Veriler, web sitesi operatörünün server log dosyaları aracılığıyla web sitesini optimize etme 

konusundaki meşru menfaati temelinde işlenir. 

 

İletişim Formu 

 

Bize iletişim formu üzerinden soru gönderirseniz, sorunuzu ve takip eden soruları yanıtlamak için 

verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere forma girdiğiniz verileri toplayacağız. Bu bilgileri 

izniniz olmadan paylaşmıyoruz. 

 

Bu nedenle, iletişim formuna girdiğiniz tüm verileri yalnızca sizin izninizle işleyeceğiz. Onayınızı 

istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için form doldurmadan, bize bir e-postayla bilgi vermeniz 

yeterlidir. Talebinizi almadan önce işlenen veriler yasal olarak işlenmeye devam edebilir. 

 

İletişim formunda girdiğiniz verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz izni geri 

çekene veya saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizi yerine getirdikten sonra) 

saklayacağız. Herhangi bir zorunlu yasal hüküm, özellikle zorunlu veri saklama süreleri ile ilgili olanlar, 

bu hükümden etkilenmez. 

 

Seminer kaydı 

 

Kayıt formunu kullanarak seminerlerimizden veya web seminerlerimizden birine kaydolursanız, 

girdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere kayıt formunda girdiğiniz bilgiler, kaydın işlenmesi ve 

seminer/web seminerinin yürütülmesi amacıyla tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan 

aktarmıyoruz. 

 

Bu nedenle, iletişim formuna girdiğiniz tüm verileri yalnızca sizin izninizle işleyeceğiz. Onayınızı 

istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için form doldurmadan, bize bir e-postayla bilgi vermeniz 

yeterlidir. Talebinizi almadan önce işlenen veriler yasal olarak işlenmeye devam edebilir. 

 

Kayıt formunda girdiğiniz verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz onayı geri 

çekene veya saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin seminer/web semineri 

düzenlendikten sonra) saklayacağız. Herhangi bir zorunlu yasal hüküm, özellikle zorunlu veri saklama 

süreleri ile ilgili olanlar, bu hükümden etkilenmez. 

 



Bu web sitesine kaydolma  

 

Burada sunulan ek fonksiyonlara erişmek için, web sitemize kaydolabilirsiniz. Bunun için girilen 

verileri, yalnızca kayıt olmanızın nedeni olan teklifin veya hizmetin kullanımı amacıyla kullanıyoruz. 

Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak girilmelidir. Aksi takdirde, kaydınızı 

reddedeceğiz. 

 

Sitemiz kapsamındaki önemli değişiklikler veya teknik açıdan gerekli değişikliklerde, sizi bilgilendirmek 

için kayıt sırasında belirtilen e-posta adresini kullanacağız. 

 

Kayıt sırasında girilen verileri yalnızca sizin izninize bağlı olarak işleyeceğiz. Onayınızı istediğiniz zaman 

gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edebilirsiniz. Bunun için form doldurmadan, bize bir e-postayla 

bilgi vermeniz yeterlidir. Talebinizi almadan önce işlenen veriler yasal olarak işlenmeye devam 

edebilir. 

 

Web sitemizde kayıtlı kaldığınız sürece, kaydolma işlemi sırasında toplanan verileri saklamaya devam 

edeceğiz. Yasal saklama süreleri etkilenmez. 

 

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri) 

 

Kişisel verileri, yalnızca bizimle yasal ilişki kurmak veya değiştirmek için gerekli olduğu sürece (ana 

veriler) toplar, işler ve kullanırız. Web sitemize erişirken kişisel verilerinizi (kullanım verileri) yalnızca 

hizmetimize erişmenizi sağlamak veya bunun için size fatura kesmek için gerekli olduğu ölçüde toplar, 

işler ve kullanırız. 

 

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra 

silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmez. 

 

Bir sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı 

 

Kişisel verileri yalnızca sözleşmenizin şartlarını yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, örneğin 

bulunduğunuz yere mal teslim etmekle görevlendirilen şirketlere veya ödemelerinizi işlemekle 

görevlendirilen bankalara, üçüncü taraflara iletiyoruz. Açık izninizi vermediğiniz sürece verileriniz 

başka bir amaçla aktarılmayacaktır. Verileriniz, açık rızanız olmadan reklam amacıyla üçüncü şahıslara 

ifşa edilmeyecektir. 

 

4. ANALİTİK VE REKLAM 

 

Google reCAPTCHA 

 

Bu web sitesi, Google reCAPTCHA captcha hizmetinin fonksiyonlarını kullanır. Sağlayıcı Google Inc, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir. 

 

Google reCAPTCHA, web sitemize (örneğin iletişim formu, seminer kaydı veya bülten kaydı 

üzerinden) girilen verilerin bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı  

girildiğini kontrol etmek için kullanılır. Bu amaçla Google reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçilerinin 

davranışlarını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Site ziyaretçisi siteye girer girmez analiz otomatik 

olarak başlar. Google reCAPTCHA, analiz amacıyla çeşitli bilgileri (örn. IP adresi, yönlendiren URL, 

işletim sistemiyle ilgili bilgiler, çerezler, görüntüleme talimatları ve komut dosyaları, kullanıcı giriş 



davranışı, web sitesinde geçirilen süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. 

Analiz sırasında toplanan veriler Google ile paylaşılır. 

 

Google reCAPTCHA analizi tamamen arka planda çalışır. Web sitemizin ziyaretçilerine analiz yapıldığı 

bilgisi verilmemektedir. 

 

Google reCAPTCHA'yı, web sitemizi kötüye kullanımdan, botlardan ve spam yazılımlarından korumaya 

yönelik meşru menfaate dayalı olarak kullanıyoruz. Google reCAPTCHA tarafından veri işleme için 

onayınız alınmışsa, işleme bu izne dayalıdır. 

 

Google reCAPTCHA'nın yanı sıra Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi şu bağlantılarda 

bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=tr ve 

https://www.google.com/recaptcha/about/. 

 

Google Analytics 

 

Bu web sitesi, bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. 

 

Google Analytics"çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin tarafınızca 

kullanımının analizine olanak sağlayan metin dosyalarıdır. Çerezler tarafından toplanan bilgiler 

genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. 

 

Google Analytics çerezleri, web sitesi operatörünün hem web sitesini hem de reklamlarını optimize 

etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusundaki meşru menfaati temelinde saklanır. 

 

Google Analytics çerezleri, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı 

davranışını analiz etmeye yönelik meşru menfaate dayalı olarak saklanır. Google Analytics tarafından 

veri işleme için onayınız alınmışsa, işleme bu onaya dayalıdır. 

 

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek, bu çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak, bunu 

yapmanızın bu web sitesinin tüm fonkyisonlarından yararlanamayacağınız anlamına gelebileceğini 

belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak, web 

sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) çerezler tarafından oluşturulan verilerin Google'a 

aktarılmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: 

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

 

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için Google'ın gizlilik 

politikasına bakın: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr.  

 

5. BÜLTEN 

 

Haber bültenimize abone olmak istiyorsanız, geçerli bir e-posta adresinizi almamız gerekir.  Ayrıca, 

bildirilen e-posta adresinin gerçek sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almak istediğinizi teyit 

etmemiz gerekir. Bu amaçla, size bir doğrulama e-postası göndeririz. 

Ek veri toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri 

göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=tr
https://www.google.com/recaptcha/about/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr


Bu nedenle, iletişim formuna girdiğiniz tüm verileri yalnızca sizin izninizle işleyeceğiz. Verilerinizin ve 

e-posta adresinizin saklanmasına ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin 

onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, örn. bültendeki "abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla. 

Talebinizi almadan önce işlenen veriler yasal olarak işlenmeye devam edebilir. 

 

Haber bültenine kaydolurken sağlanan veriler, söz konusu veriler silindiğinde aboneliğinizi iptal edene 

kadar haber bültenini dağıtmak için kullanılacaktır. Diğer amaçlar için sakladığımız veriler (örn. üyeler 

alanı için e-posta adresleri) etkilenmez.  

 

6. EKLENTİLER VE ARAÇLAR 

 

Youtube 

 

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube'dan eklentiler kullanır. Sayfaların işletmecisi 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD'dir. 

 

Bir YouTube eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı 

kurulur. Burada YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir. 

 

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube, göz atma davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle 

ilişkilendirmenize olanak tanır. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz. 

 

YouTube, web sitemizi çekici hale getirmeye yardımcı olmak için kullanılır. YouTube tarafından veri 

işleme için onayınız alınmışsa, işleme bu izne dayalıdır. 

 

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi, YouTube'un veri koruma beyanında 

bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.  

 

Google Maps  

 

Bu site, bir API aracılığıyla Google Maps harita hizmetini kullanır. Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. 

 

Google Maps'i kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir 

Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir 

etkisi yoktur. 

 

Google Maps'in kullanımı, web sitemizi çekici kılmak ve web sitesinde tarafımızca belirtilen yerlerin 

konumunu kolaylaştırmak amacıyladır. Google Maps tarafından veri işleme için onayınız alınmışsa, 

işleme bu onaya dayalıdır. 

 

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi, Google'ın veri koruma beyanında şu adreste 

bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de

