
GİZLİLİK POLİTİKASI 

 
Şirketimizin resmi internet sitesini, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, 
ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, diğer detaylı hizmetlerimizden 
yararlanabilirsiniz. 

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya 
da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile 
paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır. 

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, 
Şirketimize aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, 
patent ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır. 

Şirketimiz, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler 

sırasında ilgili kişilere ait birtakım gizli bilgileri talep edecektir. Şirketimiz, işbu politika 

hükümleri çerçevesinde ilgili kişilerden alınan Gizli Bilgi ve belgeleri sadece işbu politika altında 

belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder. 

Şirketimiz tarafından alınan bilgi ; kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya şirketimiz hiçbir  

kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse, benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu 

sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisi’ni ifşa etmeme 

yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine 

getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor 

ise, Gizli Bilgi’nin Türkiye sınırları içerisinde kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli 

olması halinde, ilgili kişiyi önceden yazılı olarak bilgilendirmek sureti ile, yayınlanmaları veya 

kullanılmaları ilgili kişilerin yazılı izni ile onaylanmışsa gizli bilgi kapsamında sayılmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgi’nin, işbu politikada belirtilen haller  

dışında Şirketimiz tarafından kullanılması halinde, sorumluluğu veya yükümlülüğü 

olmayacaktır. 

 

 
1. Gizli Bilgiyi Kullanım Koşulları 
 Şirketimiz tarafından verilme amacına uygun olarak kullanmak 

 İlgili kişiye ait Gizli Bilgileri, en az Şirketimizin Gizli Bilgileri’ne gösterdiği özen ile  

korumak ve saklamak 

 İşbu politika amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgi’yi 

tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer iş 

bu politikanın amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış  

ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde 

bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak, 

 İşbu politikanın amacına uygun olarak gereklilik halinde, Gizli Bilgi’nin aktarıldığı 

kurum, kuruluş, iş ortakları ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilgi’nin saklanması 

ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak. 



Şirketimiz, ilgili kişilerden edindiği tüm bilgileri özel ve gizli tutmayı, Gizli Bilgi’yi her ne sebeple 

olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişi 

ve kuruluşlar yararına kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi veya ifşa etmemeyi, reklam 

amacıyla kullanmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, bu 

hususta gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. 

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı merkezimiz 
ve internet sitemiz kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 
 

Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ 
 

Yurt Mah. 71363 Sk. Önerge Apt. Sitesi No: 7/A, Çukurova / ADANA 

 

 

 

Çerez Politikası 
Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin 

ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz  

hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi  

toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden 

kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. 

 
Çerez Politikası; Hızlı Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından yürütülen internet sitesini 

kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. İnternet sitemizden en  
verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler 
kullanıyoruz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez 
kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

 

 
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ  
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim  
sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve internet sitesine 
ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde 
edilebilmektedir. 

 

Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, 
bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi 
toplamamaktadır. 

 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan 
hizmetleri geliştirmek,

 İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve 
sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;



 İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunabilmek

 

 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 
sahipsiniz. 

 

Çerezleri nasıl kontrol ederim? 

 
Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri 

engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki; tarayıcınızı çerezleri 

engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği 

gibi çalışmayabilir. 

 

Çerezleri yönetebilmek / engellemek için; 
 

 "Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler 

ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin 

ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

 "Internet Explorer   ->   Ayarlar   ->   İnternet   Seçenekleri   ->   Gizlilik   ->   Gelişmiş

ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz. 

 

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için; 
 

Apple Cihazlarda; 
 "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve 

çerezleri temizleyebilirsiniz.. 
 Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> 

Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz. 
 Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız; 
 "Safari -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz. 
 "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; 

çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir. 

 
Android Cihazlarda; 

 "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya 
lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz. 

 "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir 
veya engelleyebilirsiniz. 

 
Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları 

 
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici 

çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya 

kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise, internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye  

veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma  



gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır. 

 

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır; 
 

Çerez Türü Açıklama 

Oturum Çerezleri İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri 
ifade eder. 

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde 
çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar 
değişiklik gösterebilmektedir. 

Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların 
sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden 
yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. 

İşlevsel ve 
Analitik Çerezler 

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, 
sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi 
gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı 
hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel 
bilgilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden 
çerezler birer işlevsel çerezdir. 

Hedefleme ve 
Reklam Çerezleri 

 

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün 
ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla 
birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklam 
kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. 



Gizlilik Politikamız 

 
Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. 

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve 

internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. 

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması’na dair Aydınlatma Metnimize 
https://www.hizliteknoloji.com.tr/Home/Information adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı 
merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 
 

Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ 
 

Yurt Mah. 71363 Sk. Önerge Apt. Sitesi No: 7/A, Çukurova / ADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 

Hızlı Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi olarak; müşterilerinin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde 
bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin 
sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu 
aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 
uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. 

 
Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve 
haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir. 
 

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-

soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri 

temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz 

işlemler, erişim ve iletim bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. 
 

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, 

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade 

etmektedir. 

Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ., kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını, 
saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan 
en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 
 

https://www.hizliteknoloji.com.tr/Home/Information


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı 

 
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız 

sırasında, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde kullanıcı güvenliğiniz için 

müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ile, 

belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin 

tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir. 

Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez. Ancak 

3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel 

veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örnek olarak; Bazı 

ürünler için istenilen kimlik örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması 

halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile 

özel nitelikli veri kapsamında olabilir. 

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü 

kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek 

amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte 

çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde 

paylaşılabilecektir. 

Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ. , kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde 
toplayacak ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek 
olup kişisel verileri KVKK’ da ve işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen çerçevede toplandıkları 
amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya 
ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

 
Kişisel Verilerin İşleme Amacı; 



• Sözleşmeye dayalı ilişki kapsamında sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine 

getirilebilmesi, 
 

•Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere 
mesleğiniz, şirketimizle çalışma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi, 

 
• Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 

bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, 
 
• Elektronik (çağrı merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla) veya kâğıt 
ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, 

 
• KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında aracılık ettiğimiz ve iş ortağı sıfatıyla sunabileceğimiz ürün 
ve hizmetlerde kullanılması, 

 
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, 

 
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, 

 
• Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, 

 
• Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 
• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 
• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, 

 
• Şirketimizin taraf olduğu soruşturma dosyası, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki 
danışmanlık alınması, 

 
•Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği 
süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması, 
 
• İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz 

kapsamında Şirketimizde ve bayilerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi. 

 
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı 
 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve 
bunlara ek olarak veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun 
olarak yurt içinde bulunan; iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, Maliye Bakanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve talep gelmesi halinde şirketimizden müşteri bilgilerini istemeye kanunen 
yetkili diğer resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel verileriniz; iş ortağı sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, müşteri görüşmeleri, 
internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital 
başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi Şirketimizin sizlerle  iletişime  geçtiği 
veya ileride  iletişime  geçebileceği 



kanallar aracılığıyla otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla toplanmaktadır. 
 

Özel nitelikli kişisel veri kapsamında yer almayan kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde 
belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 
“bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere 
dayandırılamayan durumlarda Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki 
sebebine, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 
6. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda açıkça 
öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili 
kişinin açık rızası” hukuki sebebine, Sağlık verileriniz Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin 
açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

 
 
 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme 
hakkına sahip olduğu, KVKK’ nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında 
“bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri 
sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma 
Metni ile söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin 
hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 
 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir: 

 
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
 Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme, 
 KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok 

edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 Kişisel verilerinin   KVKK’ya   aykırı   olarak   işlenmesi   sebebiyle   zarara   uğramaları   halinde 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler. 
 

Veri Sahibinin Başvurusu 

 
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hizliteknoloji.com.tr adresinden veya 

aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini 

teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanunun Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. 

maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek 

isteriz. 

Saygılarımızla, 

http://www.hizliteknoloji.com.tr/


Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ 
 

Yurt Mah. 71363 Sk. Önerge Apt. Sitesi No: 7/A, Çukurova / ADANA 

 

 

 
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

             Hızlı Bilişim Teknolojileri kapsamı dahilinde üretilen her formattaki bilginin BGYS 

gereksinimleri çerçevesinde yerine getirilecek şekilde sürekli iyileştirip işleterek, 

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı 

kuruluşun bilgi varlıklarını korumak, 

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak, 

Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen 

yükümlülükleri karşılamak, 

Erişim yetkilerini 'bilmesi gereken prensibi'ne uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri 

engellemek, 

Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak, 

Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını taahhüt ederiz. 
 

Saygılarımızla, 
 

Hızlı Bilişim Teknolojileri AŞ 
 

Yurt Mah. 71363 Sk. Önerge Apt. Sitesi No: 7/A, Çukurova / ADANA 
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