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DELTA ROLL KAUÇUK MERDANE SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş  

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Delta Roll Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş kişisel verileriniz dâhil olmak üzere 

bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermektedir. 

Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. Delta 

Roll Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, 

teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. Delta Roll Kauçuk Merdane San. 

İç ve Dış Tic. A.Ş elde ettiği kişisel verileri işbu gizlilik politikası kapsamında belirtilen 

amaçlarla saklamaktadır. Delta Roll Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş yasalara 

uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde 

tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacaktır. Delta Roll 

Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu 

gizlilik politikasında her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı 

tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya Delta 

Roll Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş’ye ait info@deltaroll.com adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ  
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk 
uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan kanun ile 
kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kanunun amacı; kişisel verilerin işlenme şartlarını, 
kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve 
esasları düzenlemektir.  
 
Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlüdür ve 
faaliyet süreçlerinde işlenen tüm kişisel veriler bu kanun kapsamındadır. Delta Roll 
Kauçuk Merdane San. İç ve Dış Tic. A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte 
ve kişisel verilerin korunması hakkında gerekli önlemleri almaktayız. Kişisel verilerin 
işlenmesinde genel ilkeler şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 Sayılı Kanun’un 
ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır.  
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELERİMİZ ŞU ŞEKİLDEDİR;  
 
1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,  
2) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,  
4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  
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5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza etme. 
 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete 
bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan 
yöntemlerle, şirketimizin ve üye iş yerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, 
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, 
yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca şirketimiz hizmetlerini kullanmak 
niyetiyle çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin 
düzenlediği eğitim, seminer, organizasyon ve toplantılara katıldığınızda kişisel 
verileriniz işlenebilecektir. 

 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL BİLGİLER 

Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve 

pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için 

kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında 

işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi otoritelerce öngörülen 

bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer 

ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki 

kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya 

dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve 

finansman şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni 

kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel 

verileriniz şirketimizce işlenebilmektedir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin; 

Kimlik bilgileri, her neviden iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, 

tarafımıza erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (ıp, mobil-tel markası-modeli, 

tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), sesli 

ve görüntülü görüşmelerde veya şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler 

kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya 

belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, çerezler ve kullanım 

verileri kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır. 

 
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ  

 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer 

verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen 
yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan 
doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile 
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edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde 
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 
 Kişisel veriler, şirketimiz tarafından;  
 
 Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla 

ilgili bilgilendirme yapılması,  
 Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; 

kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,  

 Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,  

 İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, 

 Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,  

 Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,  

 Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,  

 Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,  

 İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,  

 Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması  

Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin 
gerçekleştirilmesi,  

 İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,  

 Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,  

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek 
amacıyla kullanılmaktadır.  
 
VERİLERİN KULLANIMI 

Hizmeti sağlamak ve sürdürmek, hizmetin sürdürülmesiyle ilgili ve hizmetle ilgili 

değişiklikler hakkında bilgi vermek, tercih ettiğinizde hizmetimizin etkileşimli 

özelliklerine katılmanıza izin vermek için, müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak, 

hizmeti iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak, servis kullanımını 

izlemek için, teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve araştırmak için kullanılmaktadır. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI  
 
Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş 

yerlerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. ödeme ve 
menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları 
hakkında kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile 
paylaşabilir. Kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, şehrinizin, ülkenizin dışında 
bulunan ve veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği 
bilgisayarlara aktarılabilir ve bunlar üzerinde saklanabilir. Saklanan veriler, KVK 
Kanunu’ nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu gizlilik politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu 
bilgileri göndermeniz, bu bilgi transferi için olan rızanızı gösterir. 
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 Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin 

yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel 
verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen 
süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal 
düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile 
paylaşılmayacaktır.  

 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel veriler; web sitemiz aracılığıyla ya da, şirketimiz tarafından üretilen yazılımları 

kullanan ve şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan muhtelif üçüncü özel ve 

tüzel kişilerin veri sahibiyle girdikleri hukuki veyahut ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin 

icrası sırasında, doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden yada kişisel veri 

sahibinin hizmet aldığı ya da verdiği gerçek yada tüzel üçüncü kişilerden, bağlı 

ortaklarından yahut hissedarlarından edinilebilmektedir. 

VERİ GÜVENLİĞİ 

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak internet üzerinden hiçbir aktarım 

yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. 

Kişisel verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba 

sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları  
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma 

metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz 
talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret olmaksızın 
sonuçlandıracaktır. Ancak, kişisel verileri koruma kurulunca bir ücret öngörülmesi 
halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

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

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
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verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  
 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen 
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri koruma kurulunun 
belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel verileri koruma kurulu, şu 
aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu gereğince, 
yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK 
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak 
başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.  

 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler 

ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan 
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 
info@deltaroll.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 
Akçaburgaz Mah. 3080.Sokak No:6 Esenyurt/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici 
belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla 
veya KVK kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 
info@deltaroll.com  e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 
Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi 

paylaşarak kişisel veriler politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme 

yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, 

www.deltaroll.com web sitesi olan Delta Roll Kauçuk Merdane San. İç Ve Dış Tic. A.Ş 

ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında 

kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması 

şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde 

bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Delta Roll Kauçuk Merdane San. İç 

Ve Dış Tic. A.Ş’ne  başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir 

konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde 

tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. 
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