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Veri Sorumlusu

Data controller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca
kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla
Toptan App (“Toptanapp”) tarafından
toptan.app’i ziyaretiniz ve internet sitemizi
kullanmanız nedeniyle işlenecek olup, işbu
Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin
işlenmesi ve korunmasına ilişkin sizleri
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

As per the Personal Data Protection Law
numbered 6698 ("Law") and related
regulations, your personal data will be
processed by the data controller Toptan App
("Toptanapp") due to your visit to toptan.app
and usage of our website, this Privacy Notice
has been prepared to inform you about the
processing and protection of your personal
data.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Purposes of Processing Personal Data

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel
ilkelere uygun olarak, toptan.app internet
adresini ziyaret etmeniz, internet sitesini
kullanmanız nedeniyle kişisel verileriniz, bilgi
güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama
analiz çalışmalarının yapılması, reklam,
kampanya,
promosyon
süreçlerinin
yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Your personal data might be processed for the
following purposes in compliance with the
principles set forth under the Law and related
regulations: visiting toptan.app, carring out the
information technologies activities, making
marketing analysis,
carrign out the
advertisement,
campaign,
promotion
activities.

Ayrıca, çerezler vasıtasıyla kişiler verilerinizin Also, you may find the details of the
kullanımına
ilişkin
detaylara
Çerez processing of your personal data through
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
cookies in the Cookie Policy.
Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı
Kişisel verileriniz, teknolojik işler bakımından
tedarikçilerimize, herhangi bir yasal talep ve
gereklilik halinde yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Çerezler
vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz ise, bu
çerezler kullanılarak sizlere reklam ve

Data Transferring to the Third parties and
Purpose of Transfer
Your personal data will be transferred to our
suppliers for the purposes of technological
activities and to the public authorities in case
of any legal request or requirement. Your
personal data collected through cookies will be

kampanya tanıtımlarının yapılması ve analiz
çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla, bu
yönde
hizmet
alımı
yaptığımız
tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

transferred to our suppliers for the purposes of
advertising and campaign promotions and
conducting analysis activities by using these
cookies.

toptan.app alan adlı internet sitemizin
sunucuları
yurtdışında
bulunduğundan
bilgileriniz
yurtdışında
bulunan
tedarikçilerimize
aktarılmaktadır.
Bilgilerinizin yurtdışında barındırılmasını
istememeniz halinde internet sitemizi
kullanmamanız gerekmektedir.

Since the servers of our website named
toptan.app are located abroad, your data is only
transferred to our suppliers located abroad in
order to use our website. If you do not want
your information to be hosted abroad, please
do not visit our Website.

Methods of Collecting Personal Data and
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki the Legal Basis of Such Collection
Sebebi
Your personal data which is collected
toptan.app adresimiz üzerinden elektronik electronically during your sign-up for Website,
ortamda otomatik yollarla elde edilen kişisel will be processed based on following legal
verileriniz, (ç) bendinde yer alan “veri provisions stipulated under article 5 paragraph
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 2 limb (ç): “It is necessary for compliance with
getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) a legal obligation to which the data controller
bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve is subject” and article 5 paragraph 2 limb (f):
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri “Processing of data is necessary for the
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri legitimate interests pursued by the data
işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki controller, provided that this processing shall
sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.
not violate the fundamental rights and
freedoms of the data subject”.
Haklarınız
Your Rights
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen
11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri As per the Communiqué on Principles and
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Procedures for the Requests to the Data
Hakkında Tebliğe” göre, Toptanapp’in Controller, you may sent your requests relating
info@toptan.app adresine yazılı olarak ya da to your rights stipulated under article 11 of the
varsa Toptanapp’e daha önceden bildirdiğiniz Law titled “Rights of the Data Subject” in
ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik writing at the following address of Toptanapp:
posta adresiniz aracılığı ile info@toptan.app e- info@toptan.app or in case you have previously
posta adresine iletebilirsiniz.
notified Toptanapp regarding your e-mail, to
info@toptan.app via your e-mail address which

has been previously registered to Toptanapp’s
records.

