
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibiçevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınızayerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucularsize ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi ve site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar.Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederekyazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde,internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://www.inventram.com/(“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarakİnventram Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamdaişlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere;https://www.inventram.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmışolan İnventram Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiPolitikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarlaçerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezikullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.
Zorunlu ÇerezlerZorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan onlineservislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasındagerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulmasıveya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinişlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Performans ve Analitik ÇerezleriPerformans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizisağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaretedildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
İşlevsellik Çerezleriİşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizinhatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerezkullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımıesnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel
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hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veriişlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam ÇerezleriKişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntülemegeçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak içinkullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.
Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci partiçerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğinizPlatform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Zorunlu ÇerezlerÇerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
CookieConsent Şirket Çerez kullanım tercihlerinizeyönelik ayarlarınızınhatırlanmasını sağlar

1 Yıl

SelectedLanguage Şirket Seçilen gösterim dili tercihininhatırlanmasını sağlar. 1 Yıl

Performans ve Analitik ÇerezleriÇerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
collect Google Analytics Cihaz kullanımınız hakkındaGoogle Analytics’e bilgigöndermek için kullanılır.

Oturum süresince

_ga Google Analytics Site üzerindeki kullanıcılarabenzersiz bir ID atayaraksitenin kullanımı hakkındaistatistiklerin oluşturulmasıiçin kullanılır.

2 Yıl

__utma, __utmb,__utmc, __utmz,_ga
Google Kullanıcıların site içerisindekihareketlerini anonim birşekilde analiz ederek, siteningenel performansınıincelemek için kullanılır.

2 Yıl

İşlevsellik ÇerezleriÇerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
UMB-XSRF-V Şirket Erişim doğrulama tokendeğerini depolamak içinkullanılır.

Oturum süresince

UMB_SESSION Şirket Sayfa istekleri boyuncaziyaretçinin oturum durumunukorur.
Oturum süresince

Kişiselleştirilmiş Reklam ÇerezleriÇerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi



__utma, __utmb,__utmc, __utmz,_ga
Google Kullanıcıların site içerisindekihareketlerini anonim birşekilde analiz ederek, siteningenel performansınıincelemek için kullanılır.

Açık Rıza Süresince

_fb, _fbq Facebook Kullanıcıların site içerisindekihareketlerine istinadenanonim segmentlerinFacebook ve Instagramreklamlarında hedef grupolarak kullanabilmesineolanak tanır.

Açık Rıza Süresince

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşrumenfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara,meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkçaöngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamukurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartlarıkapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunolarak aktarılabilecektir.
Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafındansağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde pazarlama, işlem güvenliği verileriniz performans veanaliz çerezleri kullanılarak Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu,Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması yada ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması, kişiselleştirilmiş reklam çerezleri kullanılarakziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklamgösterilmesi amacıyla yurt dışında mukim Google LLC ve Meta Inc ile Kanun’un 5. maddesindedüzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerinaktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın YöntemiKişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamdaçerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzubildiririz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,



 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme vebu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylealeyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.inventram.com/files/Inventram-KVK-Basvuru-Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizeiletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiztarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


