GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ
Sevgili SkyWay üyesi,
Kişisel verilerinizin bizimle güvende olmasını istiyoruz.

25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ("GDPR") duymuş olabilirsiniz.
Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları okuyun.
Aşağıda açıklandığı gibi işlemeyi kabul ediyorsanız, lütfen bu metnin altındaki 'Kabul ediyorum'
butonuna tıklayın.
Bu izni istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi lütfen unutmayın.
1) Hangi verilerden bahsediyoruz?
Web sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak toplanan kişisel verilerin işlenmesine ve çerez dosyalarında
kaydedilenler de dâhil olmak üzere diğer işlevlere ilişkin ayrıntıların işlenmesi
2) Verilerinizin kontrolörü kim olacak?
Verilerinizin kontrolörü Global Transport Investments (bundan böyle GTI olarak anılacaktır - GTI,
SkyWay grubunun tüm varlıkları anlamına gelir) ve sadece Güvenilir İş Ortaklarımız olacaktır.
3) Verilerinizi neden işlemek istiyoruz?
Bu verileri aşağıdakiler de dâhil olmak üzere Gizlilik Politikamızda açıklanan amaçlar için işliyoruz:
Yasal gerekliliklere ve yükümlülüklere uygunluk, web sitemizdeki içeriğin sizin için en etkili şekilde
sunulmasını sağlamak, pazarlama amaçları (size bilgi sağlamak ve talep ettiğiniz ürün ve / veya
hizmetleri size ulaştırmak için gerekli acil faaliyetlerin tamamlanması ve desteklenmesi de dâhil olmak
üzere) hizmetlerimizi size sunmak (Bu gizlilik politikasında veya bizim tarafımızdan herhangi bir iletişim
aracı ile açıklandığı şekilde) Bu tür amaçlarla iletişim kurmayı açıkça kabul etmeniz durumunda, yeni ve
mevcut ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sağlamak için kişisel verilerinizi kullanırız.
4) Kime veri aktarabiliriz?
Yürürlükteki yasalara uygun olarak, verilerinizi isteğimizle işleme alan varlıklara aktarabiliriz, ör.
Pazarlama ajansları, hizmetlerimizin alt yüklenicileri ve geçerli yasalara göre veri elde etme yetkisine
sahip tüzel kişiler ( ör. Mahkemeler ya da kolluk kuvvetleri ( tabi ki sadece geçerli bir yasal temele
dayanan bir talepte bulunurlarsa.)) Ayrıca, verilerinizi Avrupa Birliği dışındaki Güvenilir İş Ortaklarına
aktaracağız.
5) Verileriniz için haklarınız nelerdir?
Kişisel verilerinize erişim talep etme, düzeltme, silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel verilerin
işlenmesine izin vermeyi reddedebilir, itiraz edebilir ve GDPR kapsamında verilen diğer hakları
kullanabilirsiniz (örneğin, veri taşınabilirliği hakkı).
6) Çerezlerin kullanımı
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu, cihazınıza çerez
yerleştirdiğimiz anlamına gelir. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden devam ederseniz, bu cihazda çerez
kullanımımızı kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, ancak
bunu yaparsanız, Web sitemizin bazı işlevlerini kaybedebilirsiniz. Gizlilik Politikamızda daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, kişisel verilerimin GTI ve Güvenilir İş Ortakları tarafından işlenmesini
kabul ediyorum. Kişisel bilgilerimin, telefon veri kullanımı, GTI web sitelerinin kullanımı ve çerez
dosyalarında kaydedilen veriler dâhil GTI'nın diğer işlevlerinin bir parçası olarak toplandığını anladığımı
doğrularım. Ayrıca, kişisel verilerimin Avrupa Birliği dışındaki Güvenilir İş Ortaklarımıza devredilmesini
kabul ediyorum. Ayrıca, GTI ve Güvenilir İş Ortaklarına daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak için
(analitik amaçlar dâhil) profillemeye izin veriyorum. Verileriniz yalnızca geçerli veri koruma yasalarına
uygun olarak geçerli bir yasal temelde işlenecektir. Kişisel verilerinizin pazarlama amaçlı (istatistiksel
analiz dâhil) işlenmesi, firmanın meşru menfaatine dayanmaktadır. Güvenilir İş Ortaklarımız tarafından
pazarlama amaçları için işleme, yalnızca sizin verilmiş rızanızı almamız durumunda mümkündür. Kişisel
verilerinizi, GTI’nın Web Sitesi ve hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili ‘Şart ve Koşullarında’ yer alan
sözleşmenizin yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde işleme koyacağız. Bu nedenle, bu veriler başka
bir yasal temelde işlenecektir - 'sözleşme'. Verilerinizi, geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak
geçerli bir yasal dayanak olan hizmetimiz için yasal yükümlülüklerimize uygun şekilde işleme koyacağız.

Bu izni vermek gönüllüdür ve istediğiniz zaman çekebilirsiniz.
KABUL EDİYORUM

