Gizlilik Politikası
Kişisel verilerinizin AKGÜN Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (“AKGÜN
A.Ş.”) tarafından web sitesi aracılığı ile toplanması, saklanması, aktarılması veya
kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik
Politikası uygulanır.
Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz AKGÜN
A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK
Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.)
kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve
ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.
Toplanabilecek Veriler
AKGÜN A.Ş., web sitesi üzerinde siz değerli kullanıcıların web sitesine erişimi ve
yapacağınız işlemlere bağlı olarak;








Adınız, Soyadınız, Doğum Tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz,
İletişim bilgileriniz,
Eğitim durumunuz,
IP bilgileriniz,
Kullanıcı işlem bilgisi,
İşlem güvenliği bilgileriniz,
Özgeçmişiniz (CV dosyası)

İşbu web sitesi aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli
olabilecek ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri, Kişisel
Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme/ Aydınlatma Metni’nde açıkça belirtilen
amaçlar için toplayabilecek ve işleyebilecektir.
Mail yoluyla yapılacak iletişimlerde, şifre kullanılmadığı takdirde mesajların güvenliği
garanti altına alınamamaktadır. Bu şekilde şifreleme yöntemi kullanmayan
müşterilerimizin elektronik posta güvenliğinden kendilerini sorumlu olacaklardır.
Bundan dolayı AKGÜN A.Ş. sorumlu tutulamayacaktır.
Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:
 Mevzuat gereği;
 Çalışanlarımızın, kamunun veya AKGÜN A.Ş.’nin güvenliğini sağlamak
amacıyla;
 Resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici
mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
 Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi
ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel
verilerinizi, iş ortağı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz.

Web sitemizden, firmamız tarafından işletilmeyen sitelere bağlantılar verilebilir. Bu
sitelerin ziyareti halinde, müşterilerimiz o sitenin güvenliğini ayrıca gözden
geçirmelidirler. Diğer firmalar tarafından sağlanan bilgi güvenliği şartlarından firmamız
sorumlu tutulamayacaktır. Belirtilmelidir ki her firmanın kendine özgü gizlilik
sözleşmeleri ve bilgi güvenliği politikası vardır.
AKGÜN A.Ş. sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel
unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden bildirimde bulunmadan değiştirme
hakkını saklı tutar.
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