Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
Green Solar Network olarak, internet sitemizi ziyaret eden ve networkümüze kaydolan
kullanıcılarımıza ait birtakım kişisel verileri topluyor ve bu verileri kişisel verilerin korunması
ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işliyoruz.
Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Veri Sorumlusu
: Green Solar Network
Vergi Numarası
:
Adresi
:
Temsilcinin Adı ve Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Adresi
:
Unvanı
:
A. İnternet Sitemizdeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz
A.1. Topladığımız Kişisel Veriler ve Amaçları
Kullanıcılarımızın “www.greensolarnetwork.org” adresinde bulunan internet sitemizdeki
ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, kullanıcılarımıza daha iyi
bir hizmet verebilmek ve 5651 sayılı Kanun dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine
getirmek amacıyla kullanıcılarımızın kişisel verilerini işleyebilmekteyiz.
İşlemekte olduğumuz kişisel veriler arasında kullanıcılarımızın cihaz bilgileri, IP adresleri,
ülke ve şehir bilgileri, kullandıkları tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları gibi
bilgiler bulunabilir.
A.2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler
Kişisel verilerinizi iki şekilde toplayabiliriz:
Sizin Bize Verdiğiniz Bilgiler: Bazı durumlarda sizden belirli bilgilerinizi paylaşmanızı
isteyebiliriz. Böyle durumlarda ilgili bilgileri doğrudan siz bize iletirsiniz. Örneğin, sitedeki
herhangi bir içeriğe yorum yaparken veya iletişim formunu kullanırken vereceğiniz isim,
soyisim, e-posta gibi kişisel verileriniz bu kapsamdadır.
Siteyi Kullanımınız Sırasında Edindiğimiz Bilgiler: İnternet sitemizi kullanımınız ile
bağlantılı olarak çerez ve benzeri teknolojiler aracılığıyla sitemizle etkileşiminize yönelik bir
kısım verileri otomatik olarak işleyebiliriz.
Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri, sözleşme kurulabilmesi ve bunun ifası ile
meşru menfaatlerimizdir.
A.3. Kişisel Verilerinizin Paylaşımı
Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda
itinayla hareket ediyoruz. Bu sebeple burada yer alan kişisel verilerinizi sadece yasal bir
zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde veya yukarıdaki amaçlar dahilinde hizmet
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aldığımız firmalarla (örn. internet sitesi barındırma hizmeti almakta olduğumuz şirket)
paylaşabiliyoruz.
Örneğin analitik hizmetleri için Google Analytics kullanmaktayız. Her ne kadar Google
Analytics tarafından edinilen bilgiler anonim hale getirilerek saklanıyor olsa da belirli bir süre
için bazı tür verileriniz Google’ın yurt dışındaki sunucularında işlenebilmekte.
Google Gizlilik Politikası için tıklayınız.
Google Analytics tarafından internet sitemizle etkileşiminizin izlenmesini istemiyorsanız
aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: Disable Google Analytics
B. Bültenlerdeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz
B.1. Topladığımız Kişisel Veriler ve Amaçları
Network e-postalarını sorunsuz bir şekilde gönderebilmek, hizmetlerimizi geliştirebilmek ve
5651 sayılı Kanun dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
aşağıdaki bilgileri işliyoruz.
Kimlik bilgileri: Networkümüze kaydolmak isteyen kullanıcılarımıza belirli alanlara erişimini
açabilmek için e-posta ve bazen ad ile soyad bilgilerini işliyoruz.
Kullanım ve analitik bilgileri: Networkümüzden yararlanan kullanıcılarımıza verdiğimiz
hizmeti geliştirmek ve 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındaki yükümlülüklerimizi uymak
amacıyla kullanım bilgilerinizi işliyoruz. Network’de yer alan bağlantıların açılma oranı ve
sayısı, açıldığı ülkeler ve kullanıcılarımızın network ile etkileşimlerine yönelik veriler gibi çeşitli
bilgileri topluyoruz.
Kişisel verilerinizi sadece yukarıda bahsi geçen amaçlar dahilinde işliyoruz, hiçbir şekilde
pazarlama veya diğer amaçlarla kullanmıyor ve üçüncü kişilere aktarmıyoruz.
B.2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler
Kullanıcılarımızın kişisel verilerini networke kaydoldukları form ve online system üzerinden
topluyoruz. Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri, sözleşme kurulabilmesi ve
bunun ifası ile meşru menfaatlerimiz ve bazı durumlarda (örneğin yurt dışına aktarım) açık
rızanızdır.
B.3. Kişisel Verilerinizin Paylaşımı
Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda
itinayla hareket ediyoruz. Kişisel verilerinizi sadece yasal bir zorunluluk ya da bir mahkeme
kararı olması halinde veya yukarıdaki amaçlar dahilinde hizmet aldığımız firmalar ile (örn.
toplu e-posta gönderim şirketi) paylaşıyoruz.
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C. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri
Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz
durumunda talepleriniz kurumumuz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30
(otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
tarafınıza iletmekteyiz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış
olup bu kapsamda;
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı
dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme
alınmayacaktır:
• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta
yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

3

•

•

•

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

D) Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna işbu aydınlatma
metninde bildirilen iletişim bilgileri üzerinden ulaşarak, yazılı olarak kullanabileceklerdir. Veri
Sahipleri dilerse, mümkün olan diğer yollardan da yazılı olarak veri sorumlusuna ulaşarak bu
haklarını kullanabilirler.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki
yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli
taahhütlü mektupla ……………… adresine iletilmesi,
• Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli
elektronik imza ile imzalanarak ……………… adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmesi,
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
Kurum, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen
veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap
vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için
veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel
vekâletname bulunmalıdır.
Veri sahibinin başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, taleplerin
karşılanmasının extra bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili
kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri
sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Bu haklarınıza ilişkin talepleriniz ve/veya sorularınız varsa info@greensolarnetwork.org
adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.
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