Gizlilik Politikası
Kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasını destekliyoruz. Kişisel bilgilerinizi bize vererek bize
duyduğunuz güvene değer veriyoruz. Kişisel bilgilerinizi her zaman adil ve bu güvene uygun
şekilde kullanacağız. Esas olarak Polipa Plastik’in web sayfalarını, herhangi bir şekilde kişisel
verileri iletmeden kullanmak mümkündür. Ancak, bir kullanıcı, şirketimizin bazı özel
hizmetlerinden web sitemiz yoluyla yararlanmak isterse, kişisel verilerin kullanılması gerekebilir.
Kanunen zorunlu olmadığı halde kişisel verilerin kullanılmasını gerektiren durumlarda ilgili
kişiden, rıza gösterdiğine dair bir onay talep ederiz.

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her
zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Polipa Plastik için geçerli ülkeye özgü gizlilik
politikasına uygun olarak yapılır. Bu gizlilik politikası ile şirketimiz; topladığımız, kullandığımız
ve işlediğimiz kişisel bilgilerin doğasını, kapsamını ve amacını kamuya duyurmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca, ilgili kişilere bu gizlilik politikası kapsamında hakları bildirilmektedir.
Verilerinizin işlenmesi halinde bilgilerinizin istismar edilmemesi ve güvenli tutulması için uygun
tüm önlemleri alacağız. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimleri genelde güvenlik
açıklarına sahip olabileceği için mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili kişiler bize
kişisel verilerle örneğin posta gibi alternatif yollardan ulaştırma şansına da sahiptir.
Veri İşleme Sorumlusu Bilgileri

Aşağıda veri sorumlusuna ulaşabilmeniz için adres, telefon ve elektronik posta adresi bilgileri
paylaşılmıştır. Kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir soru, sorun ve talep halinde veri sorumlusu
ile iletişime geçebilirsiniz. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınızla en kısa sürede
iletişime geçilerek bilgilendirme yapılacaktır.
Polipa Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres
: Çanta Beldesi Sancaktepe Mah. Gürpınar Cad. No:6 Silivri/İstanbul
Telefon
:
E-Posta
:
Çerezler
İnternet sayfalarımızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı üzerinden bir
bilgisayar sisteminde saklanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Pek çok internet sitesi ve sunucusu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliğine sahiptir.
Çerez kimliği, çerezlerin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan bir tanımlayıcıdır. Bu kimlik,
Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı İnternet tarayıcısına atanabileceği bir
dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını başka
çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web
tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir. Çerezleri kullanarak,
bu web sitesinin kullanıcılarına çerez olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler
sunabiliriz.
Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir.
Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu
tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez
kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini yeniden
girmeye ihtiyaç duymaz çünkü bu işlem, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan
çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepeti çerezidir.
Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri bir çerez aracılığıyla
hatırlar.

İlgili kişi, internet tarayıcısını uygun bir şekilde ayarlayarak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin
oluşturulmasını önleyebilir ve böylece çerezleri kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden
ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılımlar aracılığıyla
silinebilir. Bu işlem, tüm yaygın internet tarayıcılarında yapılabilir. İlgili kişi kullanılan İnternet
tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak
kullanılamayabilir.
Onay

Polipa Plastik, sizin onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi toplamayacak, kullanmayacak veya ifşa
etmeyecektir. Çoğu durumda açık olarak onayınızı soracağız ancak bazı durumlarda eylem ve
hareketlerinizden onay verdiğiniz sonucunu çıkarabiliriz. Web sitemizi kullanarak kişisel
bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin
vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında ele alınmayan amaçlar için kullanmamız gerektiğinde
sizden ek onay isteyebiliriz. Bu onayı vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeniz halinde bazı
aktivitelere katılımınız sınırlandırılabilir. Ek onay vermeniz halinde, bu Gizlilik Politikasının
koşullarıyla bir aykırılık durumunda söz konusu onayın koşulları geçerli olacaktır.
Kişisel bilgilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiyorsanız,
lütfen Polipa Plastik’in web sitesini kullanmayınız veya başka şekillerde Polipa Plastik’e kişisel
bilgilerinizi vermeyiniz.
Toplanan Bilgiler

Bu Gizlilik Politikası koşullarına ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine tabi olmak
üzere, Polipa Plastik’in web sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda otomatik olarak bilgi
toplamak amacıyla çerezleri ve diğer araçları (web analitik araçları ve piksel etiketleri gibi)
kullanırız. Otomatik olarak edindiğimiz bilgiler şunları içerebilir:
• kullandığınız tarayıcı türüyle ilgili bilgi
• görüntülediğiniz internet sayfalarına ilişkin ayrıntılar
• IP adresiniz
• tıkladığınız köprü bağlantıları
• kullanıcı adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, ağlarınız veya Üçüncü Şahıs Sitelerini
kullanırken paylaştığınız diğer bilgiler (örneğin, Facebook’ta “Beğen” işlevini veya
Google+’da +1 özelliğini kullandığınızda)
• Polipa Plastik’in web sitesine girmeden önce ziyaret ettiğiniz internet siteleri
İnternet tarayıcılarının çoğu ilk başta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ayarları,
çerezleri engelleyecek veya aygıtınıza çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde
değiştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizdeki deneyiminiz etkilenebilir.
Kişisel Verilerin Kullanımı ve Saklanması

Belirli bir amaç için kişisel bilgi topladığımız durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle
saklamamız gerekmediği sürece, bilgileri söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre
tutmayacağız. Bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek
amacıyla, bilgileri hizmetlerimizden sildiğimizde, kalan kopyaları sunucularımızdan hemen
silmeyiz veya bilgileri yedek sistemlerimizden kaldırmayız.

Kişisel Verilerin Paylaşımı
Genel kural olarak kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayız. Ancak kişisel verilerinizi
bilgilerin yasal gerekçelerle ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inandığımız durumlarda, Polipa
Plastik dışındaki şirket, kuruluş veya kişilerle de paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaşırsak, söz konusu kişilerin bilgilerinizi güvende
tutması, istismara karşı korumak için her türlü makul önlemi alması ve sadece bu Gizlilik
Politikası ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını
sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Polipa Plastik, işimizin tamamını veya bir kısmını sattığımız kuruluşlar (örneğin, bir markanın
satılmasıyla bağlantılı olarak) ya da bir birleşme, konsolidasyon, idare değişikliği, yeniden
yapılanma veya işimizin tamamının veya bir kısmının tasfiyesi halleri hariç, kişisel bilgileri
satmamaktadır.
Kişisel Bilgilerin Aktarılması

Kişisel bilgilerinizi sizin adınıza işleyebilmeleri için kişisel bilgilerinizi yaşadığınız ülke dışındaki
sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü şahıslara aktarabiliriz. Web sitemizi
kullanarak veya kişisel bilgilerinizi başka şekilde Polipa Plastik’e vererek, bu Gizlilik Politikasının
koşulları ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak bunu yapmamıza izin
vermiş olursunuz.
Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların kendi ülkenizdekiyle aynı olmadığını
unutmayınız. Kişisel bilgileriniz başka bir ülkedeyken, yasalara uygun olarak mahkemeler, kanun
yürütme ve ulusal güvenlik yetkilileri bilgilerinize erişim sağlayabilir. Yasalara uygun bu tür
erişim taleplerine tabi olmak üzere, kişisel bilgilerinizi ülkenizin dışında işleyen kişilerin bilgileri
korumaya yönelik önlemler alması gerektiği ve sadece Polipa Plastik’in talimatları doğrultusunda
işleme almak yetkisi olduğu konusunda güvence veriyoruz.
Kişisel Bilgilerin Korunması

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için makul tüm önlemleri alıyoruz ve kişisel bilgilerinizi bizim
için ele alan veya işleyen üçüncü şahısların da aynısını yapmasını gerektiriyoruz. Yetkisiz erişim,
değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla kişisel bilgilerinize erişim kısıtlıdır ve sadece bilmesi
gereken çalışanlarımıza ve temsilcilerimize izin verilmektedir.
Gizlilik Politikamızda Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda Polipa Plastik Sitelerinde Gizlilik Politikasının güncel
sürümünü yayınlayarak değiştirebiliriz. Önemli değişiklikler hakkında size makul bildirimlerde
bulunulacaktır. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

