
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme   
 
 

Kişisel verileriniz Güvenilir Destek Güvenlik ve Asistan Danışmanlığı Tic. ve LTD. ŞTİ tarafından koruma 
altındadır. 
 
Gizlilik   
 
Kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel 
verilerin koruma kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Güvenilir Destek 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu gereğince kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korunması , hukuka 
uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için tüm teknolojik alt yapıyı kullanarak tüm tedbirleri 
almaktadır.   
 
Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?   
 
Güvenilir Destek Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Verileri Güvenilir Destek, Bölge bayileri, çağrı 
merkezi, gibi bilumum dijital kanallar, vasıtasıyla sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi 
toplanmaktayız: Adınız ve soyadınız, TCKN'niz, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi temel 
kişisel bilgiler; Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz; Özel nitelikli kişisel veriler gibi özel nitelikli kişisel veriler;    
 
Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Topladığımız Kişisel Veriler   
 
Bu web sitesinde, sitedeki gezintinize dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi daha 
faydalı hale getirmek olan çerez adı verilen küçük metin dosyalarını kullanmaktayız.    
 
Çerezler   
 
Kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder, Hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine 
karar verir, Reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder. www.guvenilirdestek.com sitesini 
ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka 
web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin Google Adwords 
reklamları gösterilir. Bu reklamlar, Google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi 
Google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir. Örneğin, www.guvenilirdestek.com 'daki bir 
ürünümüzü inceleyip siteden ayrıldıktan sonra farklı web sitelerinde bu ürüne veya SECURITYASSIST 
markasına, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google'ın konuya ilişkin gizlilik 
politikasına şu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca adresinden bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.   
 
Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla Topluyoruz?   
 
Kişisel verileriniz,üyelik sözleşmenizin düzenlenmesi, taleplerinizin yönetilmesi ve üye yenileme teklifi 
yapılması ve bu bilgilendirme notunda belirtilen diğer amaçlar için kullanılacaktır.  Satın aldığınız ve 
kullandığınız hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız ile, Faturalarınızın ulaştırılması için 
PTT veya dağıtımı sağlayan kurye şirketleri ile, Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili 
merciler ve refakatçi personelimize ile, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel 
verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,      
 
Yurt Dışına Veri Aktarımı   



 
İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz 
mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde 
korunması için gerekli tedbirler alınır.   
Kişisel Verilerinizin Güvenliği   
 
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel 
verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik 
önlemleri almaktayız. Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş 
olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi 
halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel 
verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.   
 
Ticari Elektronik İletiler   
 
Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, 
posta), Güvenilir Destek 'in ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz. Bu çerçevede ürün 
ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve 
ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel 
verilerinizi kullanabiliriz.   
 
Bizimle İletişime Geçin   
 
Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin 
bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:    
 
Güvenilir Destek Güvenlik ve Asistan Danışmanlığı Tic. ve LTD.ŞTİ  
Burhaniye Mah. Burhaniye Adbullahağa Cad. Çulha İş Merkezi No:40 Daire :4  34676 Üsküdar İstanbul 
info@guvenilirdestek.com 
Tel: 90 216 422 20 08 


