GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ
POLİGON MÜHENDİSLİK ÜRÜN GELİŞTİRME VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“POLİGON” veya
“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve
koyulacak ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza
edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı
şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat
tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
POLİGON olarak başta üyelik/kullanıcılık & üye/kullanıcı faaliyetleri ile internet sitesi üzerinden
servis ve hizmetlerimizi (“Platform”) kullanan Üyelerimize veya POLİGON ile temas eden üçüncü
kişilere ("Kullanıcılar") elektronik ortamda birtakım hizmetleri sunmakta ve bu anlamda gizlilik,
bilgi güvenliği, kişisel verilerinin korunması ile diğer ilgili uyumluluk ve yönetişim esaslarında
şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi; veri sorumlusu sıfatıyla POLİGON tarafından
sağlanan hizmetle ilişkili olarak gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun’a, Kanun’a bağlı
yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı
nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak
işlenmesi, toplanması, kullanılması, ifşası ve muhafaza edilmesine dair seçeneklerinizi ve
uygulamaları açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı, 0732074348700016 MERSİS numaralı
7320743487 vergi kimlik numaralı ve “Atatürk Mahallesi Gülay Sk. No: 5/1 Ataşehir/İstanbul”
adresinde mukim POLİGON MÜHENDİSLİK ÜRÜN GELİŞTİRME VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Veri
Sorumlusu’dur.

2. İşlenen Kişisel Veri Türleri, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, POLİGON Platform’una üye olma ve üye olduktan sonra gerçekleştirilecek
müteakip faaliyetler kapsamında Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve
otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda genel nitelikli kişisel veri niteliği teşkil eden kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem
güvenliği, risk yönetimi ve pazarlama veri kategorilerinde olmak üzere kayıt aşamasında tekil
bazda ad-soy ad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, satın alım aşamasında
ödeme yöntem(ler)iniz, T.C. Kimlik Numaranız ve adres bilgileriniz;, olması halinde, müşteri
hizmetlerimiz ile girdiğiniz etkileşimlere dair bize ulaştığınız tarih, saat ve ulaşma sebebiniz,
birimle aranızda geçen konuşmaların dökümleri gibi ayrıntılar ve bizi aramanız hâlinde
telefon numaranız ve çağrı ses kayıtları; POLİGON hizmeti üzerinde gerçekleştirdiğiniz
faaliyetler dolayısıyla POLİGON’a iletilen teklif talepleriniz;
KVKK m. 5/2/a-c-ç-e-f bentlerinde gösterilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin
zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Ayrıca ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam,
kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi faaliyetleri
kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması
hukuki sebebine dayanılarak açık rızanızın ayrıca temin edilmesine istinaden
işlenebilmektedir.
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3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz POLİGON tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere
dayanarak işlenecektir:
 Ad-soy ad, telefon numarası, e-posta adresi, tipindeki kişisel verileriniz; Platform’a üyelik
işlemlerinizin ve Platform’da gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve iletişim
faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2/c bendi uyarınca bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 İsim, soy isim, adres, telefon numarası, ödeme yöntemleri ve T.C Kimlik Numarası tipindeki
kişisel verileriniz; Platform’dan yapacağınız üyelikler kapsamında mesafeli satış sürecinizin
temini ve üyelik işleminizin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla; KVKK m. 5/2/a bendi
uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak,
 İsim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası, adres tipindeki kişisel verileriniz; Platform’da
gerçekleştireceğiniz işlemlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla KVKK m. 5/2/e-f bentleri
uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri
için veri işlemenin zorunlu olması,
 E-posta adresi, isim, soy isim tipindeki kişisel verileriniz Platform iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin
ifası, talep ve şikayetlerin takibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması,
hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, abone ilişki süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK m. 5/2/c-f bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri
için veri işlemenin zorunlu olması,
 İşlem güvenliği ve risk yönetimi tipindeki kişisel verileriniz, Platform’un performansını ve
kullanım tecrübesini iyileştirmek, kullanıcılara yeni ve farklı hizmetler sunabilmek,
dolandırıcılık da dâhil olmak üzere yasaklanmış olması muhtemel ya da yasa dışı etkinlikleri
önlemek, saptamak, soruşturmak ve şartlarımızı tatbik etmek (POLİGON'a kaydolma teklifleri
için hak sahibi olup olmadığınızı ve hangi teklif için hak sahibi olduğunuzu ve belirli bir cihazın
hesabı, Kullanım Koşullarımıza uygun şekilde kullanma yetkisinin olup olmadığını tespit etmek
gibi) amacıyla KVKK m. 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar
vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 İsim, soy isim, e-posta adresi ve telefon numarası tipindeki kişisel verileriniz; ürün ve hizmet
pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve
promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi, ürün ve hizmet pazarlama
süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/1
kapsamında açık rızanıza dayanarak işlenecektir.
 Finans veri kategorisinde yer alan Kredi kartı ödeme bilgileriniz ise KVKK m. 5/2/c bendi
uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı
olarak aracı ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla alışveriş işlemlerinin gerçekleşebilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek ve Şirket ticari
operasyonları ile ticari iş ve iş sürekliliği süreçlerinin kesintisiz ifa edilebilmesi ve amaçlarıyla
gerekli olması halinde, KVKK m. 8/2/a bendinde yer alan istisna şartlarına uygun olarak üçüncü
kişi ve kurum olarak veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları, avukat, mali
müşavir, denetçiler, arşivleme hizmetleri alınan firmalar, ödeme sistemleri kuruluşları, kart
kuruluşları, hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi firmalar, yetkili adli ve idari otoriteler
olmak üzere mahkemeler ve icra daireleri veya Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve
geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece
gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen gerekli ve yeterli veri güvenliği tedbirleri
alınmak suretiyle aktarılmaktadır.
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Paylaşılan kişisel veriler Üyelere daha iyi hizmet verebilmek adına POLİGON tarafından Google
Inc., Zoho Inc., Yandex, Cloudways Ltd. gibi global firmalara ait sunucularda işlenmektedir.
KVKK m. 9/1 uyarınca yurtdışı aktarımı anlamına gelen bu uygulama açık rızanız dahilinde
gerçekleştirilebilecektir.
Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerin sunumunda yardımcı olmaları veya hizmetleri bizim adımıza
sunmaları için başka şirketler, aracılar veya yükleniciler kullanılmaktadır. Örneğin; pazarlama,
reklam, iletişim, veri yönetimi, güvenlik, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması;
hizmetimizin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi; banka hesabı veya bakiye
bilgisi sağlanması; kredi kartı işlemlerinin veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri
hizmetlerinin sunulması; verilerin analiz edilmesi ve geliştirilmesi (kullanıcıların hizmetimizle
etkileşimi dâhil) ve tüketici anketlerinin gerçekleştirilmesi ve idaresi için Hizmet Sağlayıcılarla
birlikte çalışıyoruz. Bu tür hizmetlerin sunulması sürecinde, ilgili Hizmet Sağlayıcılar yalnızca
sağladıkları hizmetin gerektirdiği kişisel veri kalemlerine erişim sağlayabilmekte olup kişisel
verilerinize erişim yetkileri sundukları hizmet ve ilgili hizmetin gerektirdiği süreçler (hizmetlerini
muhafaza etme ve geliştirme dâhil) ile sınırlı tutulmaktadır. Bu kapsamda, Hizmet Sağlayıcılar’a
sundukları hizmetin amaç ve kapsamı dışında kişisel verileriniz aktarılmayıp, işleme yetkisi
tanınmamaktadır.
POLİGON ve ÜÇÜNCÜ tarafların korunması
POLİGON ve Hizmet Sağlayıcıları, böyle bir açıklamaya ihtiyaç olduğuna makul gerekçelerle
inanmaları halinde; (a) yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal işlemin gerektirmesi
halinde veya resmi mercilerden gelen talepleri karşılamak, (b) geçerli kullanım koşullarının
potansiyel ihlallerinin araştırılması dahil olmak üzere, bunları uygulamak, (c) yasa dışı olan veya
yasa dışı olduğu şüphesi bulunan faaliyetleri (ödeme dolandırıcılığı dahil), güvenlikle ilgili veya
teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya bunlarla ilgili başka işlemler için veya (d) yasaların
gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde, POLİGON, kullanıcıları veya kamunun haklarına, malına
veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek için, ilgili amaç dahilinde kalmak koşulu ile kişisel
bilgilerinizi veya diğer bilgilerinizi açıklayabilir veya başka biçimde kullanabilir.

5. İlgili Kişilerin (Kişisel Veri Sahipleri) Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman POLİGON’a başvurarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca 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,
 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
 Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin
taleplerinizi, tarafımızdan veya https://www.poligonmuhendislik.com/ adresinden temin
edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Atatürk Mahallesi Gülay Sk. No:
5/1 Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi
başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla,
güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde
halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@poligonmuhendislik.com veya
poligonmuhendislik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. POLİGON, bu kapsamdaki taleplere
yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her
sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek
gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt
ortamının maliyetini geçemeyecektir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
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ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel
vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik
numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu
unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular POLİGON tarafından reddedilecektir.
Web sitesinin "Profil" bölümünü ziyaret ederek hesabınıza dair iletişim bilgileriniz, POLİGON
ödeme bilgileriniz ve hesabınızla ilgili çeşitli birçok bilgiye (izlediğiniz ve puanlandırdığınız içerikler
gibi) erişebilir ve onları güncelleyebilirsiniz. Bu kapsamda, profil sayfanız üzerinden
gerçekleştirdiğiniz değişikliklerin bilginiz ve yetkiniz dahilinde doğru ve güncel olduğu kabul
edilecektir. Bunun yanında, hesabınızdan gerçekleştirilecek işlem ve eylemlerin bizzat
tarafınızdan gerçekleştiriliyor olduğu POLİGON tarafından kabul edilmektedir, herhangi bir
yetkisiz erişim durumunda meydana gelen işlem ve eylemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu
tarafınıza ait olacaktır. "Profil" kısmına erişmek için oturum açmış olmalısınız.
POLİGON’un; olağanüstü derecede uygulanamaz olan, orantısız teknik çaba gerektiren ya da
POLİGON’u ücretsiz deneme dolandırıcılığı gibi risklere maruz bırakabilecek, yasalarca gerekli
tutulmayan ya da makul olmayan talepleri geri çevirme hakkı saklıdır.

6. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği
a) Platform’da verilen bilgiler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır.
POLİGON, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte
ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde
reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet,
belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler
dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir
garanti verememektedir.
b) POLİGON, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri
üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.
c) POLİGON çalışanları, bu bilgilere sadece “bilmesi gerekenler” prensibi çerçevesinde;
“sınırlı ve gerektiği kadar” erişebilmektedir.
d) POLİGON, Üye bilgilerinin edinimi, kullanılması, saklanması ve diğer taraflarla
paylaşılmasına dair her türlü eylemini kişisel verilerin korunmasına ve diğer mevzuat
hükümleri ile Şirket içi düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmektedir.
e) Bu kapsamda, Üyelere ilişkin her türlü bilgi, ayrıntıları ilgili Kapsamında işbu metinde
kapsamlı şekilde açıklanmış olmakla beraber, Üyelere daha iyi bir hizmet deneyimi
sunabilmek ve ilgili mevzuatta açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek
amaçlarıyla işlenmekte ve hizmeti yerine getirmek için üçüncü bir taraftan destek
hizmeti alınması durumunda sözleşmenin ifası kapsamında ilgili alıcı grubuyla
paylaşılmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında yapılan paylaşımlar ile Üyelere hizmetlerin
sunulması kapsamında verecekleri rızalar haricinde paylaşılmamaktadır.
f)

POLİGON, aksi belirtilmedikçe Üye kişisel verilerini ve diğer bilgileri, yalnızca Üye’nin talep
ettiği hizmetin yerine getirilmesi ve Üye’nin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarına
uygun olarak işlenmekte, kullanıcının açık rızası yoksa hizmet talebini aşan pazarlama
ve/veya ürün sunma gibi çalışmalara konu edilmemektedir. Bu tarz iletiler, sadece ticari
elektronik ileti izni vermiş kullanıcılara gönderilmektedir.

g) POLİGON, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir
teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve
yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.
h) Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi
bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu Bildirim içeriğinde yer alan
taahhütler ve ilkeler sadece POLİGON’a ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve
diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer
elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve
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kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, POLİGON’un sağladıklarından daha düşük bir
güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan POLİGON sorumlu tutulamaz. Bu
kapsamda gerek bu Platform üzerinden verilen bağlantılar, gerekse de diğer internet
sitelerine bağlantıların riski, Üyelere aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu
sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri POLİGON tarafından araştırılmamış ve
doğrulanmamıştır.
i)

Buna bağlı olarak, Platform ve diğer elektronik hizmet kanallarımızda reklam, banner,
içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi
kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda
oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan POLİGON sorumlu
tutulamaz.

j)

POLİGON Platform’unun kullanımı sırasında POLİGON’un kusuru ve sorumluluğu dışında,
POLİGON’dan beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme
ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu
ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, POLİGON ve/veya
çalışanları sorumlu tutulamazlar.

k) Hesabınızı başkalarıyla paylaşmanız veya hesabınıza başka şekillerde erişmelerine izin
vermeniz hâlinde, bu kişiler hesap bilgilerinizi (e-posta adresiniz veya web sitemizin "Profil"
kısmındaki diğer bilgiler dâhil) ve sipariş/teklif geçmişinizi görebilir.
Bu Gizlilik Bildirimi, değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle
tarafımızca zaman zaman güncellenecektir. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak, (ne zaman
yürürlüğe girecekleri de dahil olmak üzere) ilgili mevzuat uyarınca bildirimde bulunulacaktır. Bu
tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra POLİGON hizmetini kullanmaya devam etmeniz, söz
konusu değişiklikleri onayladığınız ve (geçerli olduğu sürece) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
İşbu Bildirim’de yapılacak herhangi bir değişikliği onaylamamanız veya kabul etmemeniz
halinde, POLİGON hizmeti kullanımınızı iptal edebilirsiniz.
POLİGON Platform’unu ve diğer elektronik hizmet kanallarını kullanan her kullanıcımız,
yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. POLİGON, bu Platform’da yer alan bütün ürün ve
hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme
hakkını saklı tutar.

AÇIK RIZA BEYANI
‘GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ’ni okuduğumu, Bildirim metninde işleneceği
belirtilen kişisel verilerimin yine Bildirim metninde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 9/1 fıkrasında
belirtilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgilinin açık rızasının bulunması hukuki
sebebine dayalı olarak otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla ve veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari
tedbir tatbik edilerek Üyelere daha iyi hizmet verilebilmesi adına POLİGON tarafından Google
Inc., Zoho Inc., Yandex, Cloudways Ltd. gibi global firmalara ait sunucularda işlendiğinden
yurtdışı aktarımının meydana geldiği hususunda bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde
sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde
aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça
bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar ile ilkeler doğrultusunda ilgili amaçlarla sınırlı
kalmak kaydıyla; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin POLİGON tarafından
aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve
yurt dışına aktarılmasına;
☒ Açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
☐ Açık rıza göstermediğimi beyan ederim.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi en son 17.09.2021 tarihinde güncellenmiştir.
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