
GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Burada yer alan “GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI” www.ataermadencilik.com.tr
isimli  internet  sitesine  ve  bu  SİTE  kapsamındaki  bilgi  ve  içeriklerin  tümüne
uygulanır. 

SİTEYİ  kullanmadan  önce  işbu  GÜVENLİK  VE  GİZLİLİK  POLİTİKASI,  KİŞİSEL
VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  KAPSAMINDA  BİLGİLENDİRME  ve  KULLANIM
KOŞULLARI  hükümlerini  lütfen  dikkatlice  okuyunuz.  SİTEYE  girerek  ve  SİTEYİ
kullanmaya  devam  ederek,  söz  konusu  koşul  ve  hükümler  hakkında
bilgilendirilmiş ve bu koşul ve hükümleri kabul etmiş olduğunuz kabul edilecektir.
Bu koşul ve hükümleri  kabul etmemeniz halinde, lütfen SİTEMİZİ kullanmaktan
imtina ediniz. 

İşburada kullanılan aşağıdaki tanımlar karşılarında yer alan anlamları ifade eder: 

“OYAK” : OYAK Grubu’dur. 

“ATAER MADENCİLİK” : Ataer Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.’dir. 

 “KVKK  BİLGİLENDİRME ”  :  SİTE  içerisinde  yer  alan  ve  6698  sayılı  Kişisel
Verilerin  Korunması  Kanunu kapsamında burada tanımlandığı  şekli  ile  Kullanıcı
verilerinin saklanması ve/veya işlenmesine ilişkin bilgilendirme ve onay metnidir. 

“KULLANIM  KOŞULLARI”  :  SİTENİN  ziyaret  edilmesi  ve  kullanımına  ilişkin
düzenlemeleri içeren ve SİTE içerisinde yayınlanan hükümlerdir. 

“KULLANICI” :  KULLANIM KOŞULLARI,  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME ve GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini
okumak ve kabul etmek sureti ile SİTEYE giriş yapan ve bu koşul ve hükümler
kapsamında SİTEDEN yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

“SİTE”: www.ataermadencilik.com.tr isimli internet sitesidir. 

Tarafımız  ve  sizin  güvenliğiniz  açısından  gizliliğinin  korunması  son  derece
önemlidir.  Burada yer  alan  koşulları  ile  birlikte  tarafınızdan  sunulacak  bilgiler,
tarafımızdan  işlenecek  bilgilerin  korunmasına  ilişkindir.  Bu  kapsamda  lütfen
SİTE’de  yer  alan  Kullanım  Koşulları  ve  KVKK  Bilgilendirme  metnini  dikkatlice
okuyunuz. 

Burada yer alan düzenlemeler; ticari hayatın düzenlenmesi, ticari rekabet, kişisel
bilgilerin korunması, fikri ve sınai haklar ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelere
tabidir. 

SİTE ziyaretiniz ve SİTE’yi kullanımınız esnasında bizimle paylaşacağınız tarafınıza
ait bilgileri bilginiz dahilinde depolayabilir ve işleyebiliriz, bu bilgiler; tarafınızca
sitede  yer  alan  formların  doldurulması,  ileride  talep  edebileceğiniz  hizmetlere
ilişkin form doldurulması sizinle iletişime geçebilmemiz için göndermiş olduğumuz
yazışma irtibat adresleri, siparişleriniz için girmiş olduğunuz bilgiler ve siteye giriş
çıkış  bilgileriniz  konum  bilgileriniz  weblogs  ve  diğer  iletişim  bilgilerinden
oluşmaktadır. 

Ayrıca  bilgisayarınız,  IP  adresiniz,  işletim  sisteminiz  ve  tarayıcı  tipinize  ilişkin
bilgiler güvenlik nedeni ile kayıt edilebilecektir. 



SİTE’yi  kullanmanız  halinde  aynı  zamanda  çerez  (“cookie”)  kullanımına  izin
vermiş  olmaktasınız.  Siteyi  kullanmak  ve  kişisel  ve/veya  şirket  bilgilerinizi
girmekle tarafınıza ya da şirketinize ait bilgilerin transfer depolama veya işlemeye
tabi  tutulacağını  kabul  etmiş  olmaktasınız.  Tarafınızca  sunulacak  bilgilerin
yürürlükte  bulunan  mevzuat  uyarınca  büyük  bir  gizlilikle  korunacağını  beyan
ederiz.  Ancak belirtmek isteriz  ki  internet  kullanımı  tamamen güvenli  değildir,
bilgilerinizin korunması için mümkün olan en yüksek çabayı göstermemize karşın
tarafınızca girilen bilgilerin güvenliğini bu kapsamda garanti edememekteyiz, söz
konusu  bilgilerin  girilmesi  sizin  sorumluluğunuzdadır.  Bilgilerinizi  aldığımızda
yetkisiz erişimlerin engellenmesi için çok sıkı güvenlik tedbirleri uygulanacağını
belirtmek isteriz. 

Sizden aldığımız bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanılacaktır; 

i. Sitemizin içeriğinin siz  ve bilgisayarınız  için  en iyi  şekilde sunumunu
sağlamak. 

ii. İzin  vermiş  olmanız  halinde  ürünlerimiz,  hizmetlerimiz,  talep  ve
saparişlerinize  uygun  olarak  en  iyi  hizmet  ve  SİTE  kullanımının
sağlanabilmesi. 

iii. Yapmış  olduğunuz  sipariş  ve  alımlarınız  ile  ilgili  olarak  tarafınıza
göndermekle  yükümlü  olduğumuz  sözleşme  ve  bilgilendirmenin  size
ulaştırılabilmesi  ve tarafımıza geçmiş olduğunuz siparişlerinizin en iyi
şekilde kayıt edilmesi. 

iv. SİTE’nin  interaktif  özellikleri  ile  ilgili  olarak  kullanım  şekil  ve
tercihlerinize göre en iyi ve güncel SİTE uygulamalarının sağlanması ve
Kullanıcı dostu SİTE güncellemelerinin sağlanması. 

v. Sipariş,  ödeme  ve  teslimat  detaylarının  şüpheye  yer  vermeyecek
şekilde kayıt edilmesi.

Tarafınıza  ait  bilgilerin,  şirketleriniz,  grup  şirketleriniz,  iştirakleriniz  ile
paylaşabiliriz.  Ayrıca tarafınıza ait  kişisel  bilgileri  aşağıda yer  alan şartların
varlığı halinde üçüncü kişiler ile de paylaşabiliriz. 

i.Kişisel bilgilerinizin paylaşılmasını gerektirecek bir birleşme yada devralma
işlemi olması halinde, 

ii.Şirketimizin tüm varlıkları ile birlikte satılması halinde, 

iii.Yasal bir zorunluluk olması halinde. 

Bu  hükümler  başka  şirket  yada  kuruluşlarla  dolandırıcılığın  engellenmesi,
uluslararası  kara  para  aklanmasının  engellenmesi  mevzuat  ve  yaptırımları
mevzuatı ve kredi riskinin düşürülmesi amacı ile paylaşılabilir. 

Burada yer alan hükümler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında  sizinle  ilgili  bilgileri  sistemimizde  kayıt  altında  tutacağımızı  ve
SİTEMİZİ kullanarak, burada yer alan hükümleri ve bu tür bir kayıt tutulmasına
izin vermekte olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda lütfen SİTE’de yer
alan “KVKK Bilgilendirme” metnini okuyunuz. 

Daha  fazla  bilgi  ve  sorularınız  için  lütfen  iletişim@ataermadencilik.com.tr
elektronik posta adresinden bizimle irtibata geçiniz.


