
Gizlilik Politikası

1 Kişisel verilerin toplanması hakkında bilgi
(1) Aşağıda sizi, web sitemizin kullanılması nedeni ile kişisel verilerin toplanması hakkında bilgilendiriyoruz. Kişisel veriler, 
örn. isim, adres, E-posta adresleri, kullanıcı davranışı, sizin şahsen tanımlanabileceğiniz verilerdir.

(2) AB veri koruma temel düzenlemesi madde (DS-GVO) 4 paragraf 7 uyarınca sorumlu QuickPack Haushalt + Hygiene 
GmbH, Rosine-Starz-Str. 5, D-71272 Renningen. Veri koruma görevlimize Datenschutz@quickpack.de adresinden 
veya “Veri koruma görevlisi” notu ile posta adresimizden ulaşabilirsiniz.

(3) E-posta veya bir iletişim formu üzerinden iletişim kurulması durumunda sizin tarafınızdan iletilen veriler (E-posta adresi-
niz, gerektiğinde isminiz ve telefon numaranız) sorularınızın cevaplandırılması için tarafımızca kaydedilir. Bu bağlamda ortaya 
çıkan verileri, kayıt gerekliliği ortadan kalktıktan sonra sileriz veya eğer yasal saklama yükümlülükleri mevcutsa işlenmesini 
kısıtlarız.

(4) Sunumumuzun tekil fonksiyonları için görevlendirilmiş olan hizmet sağlayıcılara başvurmak veya verilerinizi reklam amacı 
ile kullanmak istersek, aşağıda gösterildiği şekilde detaylı biçimde ilgili işlemler konusunda sizi bilgilendireceğiz. Bunu yapar-
ken aynı zamanda saklama süresi için belirlenmiş olan süreyi de bildiriyoruz.

2 Haklarınız
(1) Sizinle ilgili kişisel verileriniz konusunda bize karşı olan haklarınız şunlardır:
– Bilgi edinme hakkı,
– Düzeltme veya silme hakkı,
– Kısıtlama veya işlem hakkı,
– İşleme karşı itiraz hakkı,
– Veri aktarılabilirliği hakkı.

(2) Bunun haricinde, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi konusunda, bir veri koruma denetim makamına şikayette 
bulunma hakkınız vardır.

3 Web sitemizi ziyaret sırasında kişisel verilerin toplanması
(1) Web sitesinin sadece bilgi amaçlı kullanımında, dolayısı ile kayıt olmamanız veya bize başka bir şekilde bilgiler iletirse-
niz, sadece tarayıcınızın bizim sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Eğer web sitemizi görüntülemek istiyorsanız web 
sitemizi size gösterebilmek ve denge ve güvenliği garantileyebilmek için teknik olarak bizim için gerekli olan (yasal dayanağı 
madde 6 paragraf 1 cümle 1 nokta f DS-GVO) aşağıdaki verileri toplarız:
– IP adresi
– Çağrının tarih ve saati
– Greenwich Mean Time (GMT) arasındaki zaman farkı
– Çağrının içeriği (somut sayfa)
– Erişim durumu/HTTP durum kodu
– Her defasında aktarılan veri miktarı
– Çağrının geldiği web sitesi
– Tarayıcı
– İşletim sistemi ve yüzeyi
– Tarayıcı yazılımının dili ve versiyonu.

(2) Yukarıda belirtilen verilere ek olarak web sitemizi kullanımınızda bilgisayarınıza çerezler kaydedilir. Çerezler, sizin 
tarafınızdan kullanılan tarayıcıya ilişkilendirilip sabit diskinizde kaydedilen ve çerezi kaydeden yer tarafından (burada biz) be-
lirli bilgilerin aktarıldığı küçük veri dosyalarıdır. Çerezler program yürütemez veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. İnternet 
sunumunu genel olarak daha kullanıcı dostu ve etkin biçimde oluşturmaya yararlar.


