KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar
gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi
cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve
uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş
kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site
üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın
ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek
için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz
reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.yolda.com ve
Yolda.com mobil uygulaması (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi
(“Yolda.com” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere;
https://static.yolda.com/contract/kisisel-verilerin-korunmasi.html internet adresinden kamuoyu ile
paylaşılmış olan Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı
amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve
ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.
Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online
servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı
esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz
etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da
seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5
kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına
dayanmaktayız.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin
hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez
kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin
kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda
görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet
tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme
faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.
Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci
parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri
(ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler

Çerez Adı
HSID

Sağlayıcı
.google.com

SID

.google.com

OptanonConsent

.hotjar.com

Kullanım amacı
Ziyaretçinin
kimliğini
doğrulamak, oturum açma
verilerinin hileli kullanımını
önlemek
ve
kullanıcı
verilerini yetkisiz erişimden
korumak için güvenlik çerezi
Ziyaretçinin
kimliğini
doğrulamak, oturum açma
verilerinin hileli kullanımını
önlemek
ve
kullanıcı
verilerini yetkisiz erişimden
korumak için güvenlik çerezi
Hangi çerezlerin etkinleştirilip
hangilerinin
etkinleştirilemeyeceğine
ilişkin kullanıcı tercihlerini
takip etmek için “çerez
sorumluluk reddi” başlığımız
tarafından
kullanılan
çerezler.

Kullanım Süresi
2 yıl

2 yıl

1 yıl

Performans ve Analitik Çerezleri
Çerez Adı

Sağlayıcı

DSID

.doubleclick.net

wd

.facebook.com

dpr

.facebook.com

1P_JAR

.gstatic.com

__zlcmid

.hotjar.com

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

.hotjar.com

Kullanım amacı
Tek
Google
hesabıyla farklı
cihazdan açılmış
oturumları
birbirine
bağlamak
için
kullanılır
Çerezler
ekranınızın
ve
pencerelerinizin
oran
ve
boyutlarını
ve
yüksek kontrast
modunu
açıp
açmadığınızı
kaydetmemize
yardımcı olur.
Çerezler
ekranınızın
ve
pencerelerinizin
oran
ve
boyutlarını
ve
yüksek kontrast
modunu
açıp
açmadığınızı
kaydetmemize
yardımcı olur.
Tercihlerinizi ve
web
sitesi
istatistikleri gibi
diğer
bilgileri
hatırlamak
ve
dönüşüm
oranlarını
izlemek
için
benzersiz
bir
kimlik belirler.
Sohbet
widget'ının kimlik
doğrulaması için
ziyaretçinin
makine kimliğini
skaydeder.
Bu
tanımlama
bilgisi, Beamer
tarafından
bu
kullanıcının
içgörülerle
ilk

Kullanım
Süresi
10 gün

7 gün

7 gün

1 yıl

1 yıl

1 yıl

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

.hotjar.com

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

.hotjar.com

_fbp

.hotjar.com

_ga

.hotjar.com

_hjid

.hotjar.com

_hjSession_1771736

hotjar.com

_scid

hotjar.com

_sctr

hotjar.com

etkileşiminin
tarihini
depolamak için
ayarlanır.
Bu
çerez,
Beamer
tarafından
ayarlanır,
bu
kullanıcı
için
okunmamış
gönderilerin
sayısının en son
güncellendiği
zaman
damgasını
saklar.
Bu
tanımlama
bilgisi,
bir
kullanıcı
için
dahili bir kimlik
depolamak üzere
Beamer
tarafından
ayarlanır.
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için
kullanılan
benzersiz
bir
kimliği kaydeder.
Müşteri, Hotjar
komut
dosyasının
bulunduğu
bir
sayfaya
ilk
geldiğinde
ayarlanan Hotjar
çerezi.
Tarayıcıda
o
siteye özgü olan
Hotjar Kullanıcı
Kimliğini
kalıcı
kılmak
için
kullanılır.
Bu,
aynı
siteye
yapılan sonraki
ziyaretlerdeki
davranışın aynı
kullanıcı
kimliğiyle
ilişkilendirilmesini
sağlar.
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Bir
ziyaretçiyi
tanımlamaya
yardımcı olmak
için
kullanılır.
Snap
Ads
Pixel'de
bir
üçüncü
taraf

1 yıl

1 yıl

1 ay

1 yıl

1 yıl

1 yıl

1 yıl

_uetvid

hotjar.com

ajs_anonymous_id

hotjar.com

ajs_user_id

hotjar.com

s_tslv

.linkedin.com

s_ips

.linkedin.com

gpv_pn

.linkedin.com

s_cc

.linkedin.com

s_plt

.linkedin.com

s_ppv

.linkedin.com

s_tp

linkedin.com

__hssrc

.yolda.com

etiketinin
çağrılacağını
belirlemek
için
kullanılır.
Web
siteleri
arasında
ziyaretleri
depolamak
ve
izlemek için.
Bu
çerez,
Segment
tarafından
anonim
kullanıcılar için
rastgele
oluşturulmuş bir
kimlik
olarak
ayarlanır.
Bu çerez, oturum
açıldığı takdirde
kullanım analitiği
için
kullanılan
Segment
tarafından
ayarlanır.
Adobe
Analytics'te son
ziyaretten
beri
geçen
süreyi
saklamak
ve
getirmek
için
kullanılır
Görüntülenen
sayfa yüzdesini
takip eder
Adobe
Analytics'te
ziyaret
edilen
önceki
sayfayı
saklamak
ve
getirmek
için
kullanılır
Adobe Analytics
için
çerezlerin
etkinleştirildiğini
belirlemek
amacıyla
kullanılır
Önceki sayfanın
yüklenme
süresini
takip
eder
Adobe Analytics
tarafından,
bir
sayfanın yüzde
olarak
ne
kadarının
görüntülendiği
bilgisini
saklamak
ve
getirmek
için
kullanılır
Görüntülenen
sayfa yüzdesini
takip eder
HubSpot
kullanıyor.
Ziyaretçinin
tarayıcısını
yeniden başlatıp
başlatmadığını
belirlemek
için
kullanılıyor.

1 yıl

1 yıl

1 yıl

6 ay

Oturum
süresince
6 ay

Oturum
süresince
Oturum
süresince

Oturum
süresince
Oturum
süresince

__hstc

.yolda.com

_ga

.yolda.com

_gid

.yolda.com

_hjAbsoluteSessionInProgress

.yolda.com

_hjIncludedInSessionSample

.yolda.com

_hjSession_1771736

.yolda.com

_hjSessionUser_1771736

.yolda.com

hubspotutk

.yolda.com

HubSpot
kullanıyor.
Ziyaretçi
takibi
için
kullanılan
ana cookie. İlk
giriş, son giriş ve
session
numarası
gibi
değerler içeriyor.
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için
kullanılan
benzersiz
bir
kimliği kaydeder.
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığı
hakkında
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılacak
tekil
bir
id
kaydeder.
Bu
çerez;
internet sitesinin
farklı ziyaretçiler
tarafından
kaç
kez
ziyaret
edildiğini saymak
için
kullanılmaktadır.
Bu
çerez
sayesinden
ziyaretçiye
bir
kimlik
atanmakta,
iki
kez kayıt olması
engellenmekte
ve aynı ziyaretçi
bir
kez
sayılmaktadır.
Bu çerez Hotjar
tarafından
yüklenir.
Ziyaretçinin
oturum gösterim
limitleri içindeki
örneklem
içindeki
olup
olmadığının
belirlenmesinde
kullanılır
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Bu çerez, bir
ziyaretçinin
kimliğini
takip
eder.
Form
gönderiminde
HubSpot’a iletilir
ve
kişileri

1 yıl

2 yıl

24 saat

24 saat

24 saat

1 yıl

1 yıl

13 ay

mp_790861e521d2f476448490fd5a854cd8_mixpanel

.yolda.com

_hjIncludedInPageviewSample

shipper.yolda.com

_hjIncludedInSessionSample

shipper.yolda.com

_hjShownFeedbackMessage

shipper.yolda.com

tekilleştirirken
kullanılır.
Bu çerez, bir
ziyaretçinin
kimliğini
takip
eder.
Form
gönderiminde
Mixpanel’a iletilir
ve
kişileri
tekilleştirirken
kullanılır.
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır
Ziyaretçinin web
sitesini
nasıl
kullandığına dair
istatistiksel
veriler üretmek
için kullanılır

13 ay

1 yıl

1 yıl

1 yıl

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Çerez Adı

Sağlayıcı

Kullanım amacı

IDE

.doubleclick.net

datr

.facebook.com

fr

.facebook.com

1P_JAR

.google.com

APISID

.google.com

NID

.google.com

Kullanıcı hedefi reklam
sunmak veya kullanıcıya
görüntülenen
reklam
sayısını
kısıtlamak
amacıyla
kullanılabilmektedir.
Facebook, üçüncü taraf
sunucu
sağlayıcısı
olarak,
çoğu
web
sitesinde
bulunan
“Beğen” düğmesi gibi
widget’lar
aracılığıyla
kullanıcılarla ilgili verileri
toplamaktadır. Toplanan
bu
veriler;
hedefli
reklamcılık yapmak için
kullanılmaktadır.
Facebook, üçüncü taraf
sunucu
sağlayıcısı
olarak,
çoğu
web
sitesinde
bulunan
“Beğen” düğmesi gibi
widget’lar
aracılığıyla
kullanıcılarla ilgili verileri
toplamaktadır. Toplanan
bu
veriler;
hedefli
reklamcılık yapmak için
kullanılmaktadır.
Google
aramalarına
bağlı reklam gösterimi
ile ilgili kişiselleştirme
çerezi
Son
aramalara
ve
önceki
etkişimlere
dayanarak
kişiselleştirilmiş reklam
sunmak
amacıyla
kullanılmaktadır.
Son
aramalara
ve
önceki
etkişimlere

Kullanım
Süresi
1 yıl

2 yıl

3 ay

7 gün

1 yıl

6 ay

SAPISID

.google.com

SSID

.google.com

__Secure-3PAPISID

.google.com

__Secure-3PSID

.google.com

OTZ

.google.com

_gcl_au

.hotjar.com

_hjKB

.hotjar.com

_gcl_au

.linkedin.com

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg

.linkedin.com

UserMatchHistory

.linkedin.com

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg

.linkedin.com

dayanarak
kişiselleştirilmiş reklam
sunmak
amacıyla
kullanılmaktadır.
Son
aramalara
ve
önceki
etkişimlere
dayanarak
kişiselleştirilmiş reklam
sunmak
amacıyla
kullanılmaktadır.
Son
aramalara
ve
önceki
etkişimlere
dayanarak
kişiselleştirilmiş reklam
sunmak
amacıyla
kullanılmaktadır.
Kullanıcı
profillendirilmesi
ve
reklam hedeflemesi için
kullanılır
Kullanıcı
profillendirilmesi
ve
reklam hedeflemesi için
kullanılır
Web
sitesi
ziyaretçilerinin
etkinliklerini daha önce
Google
hesabı
aracılığıyla giriş yapmış
olan diğer cihazlara
bağlar.
Bu
şekilde
reklamlar farklı cihazlara
göre uyarlanır
Bu çerez, kullanıcı bir
reklamdan
siteye
geldiğinde
reklam
performansını izlemek
için Google Adsense
kaynaklı bir üçüncü taraf
çerezidir.
Snap Ads Pixel'de bir
üçüncü taraf etiketinin
çağrılacağını belirlemek
için kullanılır.
Google
Analytics
üzerinden kullanıcıların
siteler ve reklamlar ile
olan
etkileşimlerini
anlamak için kullanılır
Bu
çerez,
Adobe
Marketing
Cloud’un
üçüncü taraf çerezidir.
Her kişiye özel bir
ziyaretçi
tanımlayıcısı
depolar ve bir şirketin
kullanıcıları kendi etki
alanları ve hizmetlerinde
izlemesine izin vermek
için
bir
şirket
tanımlayıcısı kullanır.
LinkedIn Ads Kimlik
senkronizasyonu
Bu
çerez,
Adobe
Marketing
Cloud’un
üçüncü taraf çerezidir.
Her kişiye özel bir
ziyaretçi
tanımlayıcısı
depolar ve bir şirketin
kullanıcıları kendi etki
alanları ve hizmetlerinde
izlemesine izin vermek
için
bir
şirket
tanımlayıcısı kullanır.

2 yıl

2 yıl

2 yıl

2 yıl

20 gün

5 gün

1 yıl

3 ay

Oturum
Süresince

1 ay
6 ay

_fbp

.yolda.com

_gat_UA-163823803-2

.yolda.com

_gcl_au

.yolda.com

İşlevsellik Çerezleri
Çerez Adı
lang

Sağlayıcı
.ads.linkedin.com

__Secure-3PSIDCC

.google.com

SEARCH_SAMESITE

.google.com

SIDCC

google.com

__Secure-1PAPISID

google.com

__Secure-1PSID

google.com

_gid

.hotjar.com

csrf.app

.hubspot.com

hubspotapi-csrf

.hubspot.com

__hs_opt_out

.hubspot.com

__cf_bm

.hubspot.com

Kullanım amacı
Kullanıcıların dil ayarlarını
hatırlamak
için
kullanılırböylece
LinkedIn.com kullanıcının
kendi ayarlarında seçtiği
dilde gösterilir.
Kullanıcı
tercihlerini
tutmak için kullanılır
Tarayıcının siteler arası
isteklerle birlikte bu çerezi
göndermesini engeller
Google'dan belirli araçları
indirin ve belirli araçları
kaydedin
tercihler,
örneğin
arama
sonuçlarının sayısı sayfa
başına
veya
Güvenli
Arama
filtresinin
etkinleştirilmesi
Web
sitesinin
seçeneklerinin
ve
hizmetlerinin
kullanımı
için
gerekli
olan
çerez.
Kişiselleştirilmiş Google
reklamlarını
göstermek
için
web
sitesi
ziyaretçisinin
ilgi
alanlarının bir profilini
oluşturmak
amacıyla
kullanılır.
Kullanıcıları ayırt etmek
için kullanılır
Üçüncü
parti
websitelerinin
kullanıcı
datasına
ulaşmasını
engeller
Üçüncü
parti
websitelerinin
kullanıcı
datasına
ulaşmasını
engeller
Çerezleri
devre
dışı
bırakma
seçeneği
verildiğinde ayarlanır ve
kullanıcıların
çerez
kullanımına izin vermeme
kararını
hatırlamak
amacıyla kullanılır.
Bu çerez, CloudFare
tarafından
konumlandırılır.
Çerez,
Cloudfare Bot Yönetimini

Reklam ve site analizi
hizmetleri
sunmaya
yönelik
amaçlarla
tarayıcıları tanımlar
Ziyaretçinin web sitesini
nasıl kullandığına dair
istatistiksel
veriler
üretmek için kullanılan
benzersiz bir kimliği
kaydeder.
Bu çerez, kullanıcı bir
reklamdan
siteye
geldiğinde
reklam
performansını izlemek
için Google Adsense
kaynaklı bir üçüncü taraf
çerezidir.

Kullanım Süresi
Oturum süresince

1 yıl
6 ay
2 yıl

1 yıl

1 yıl

24 saat
1 yıl

1 yıl

1 yıl

24 saat

3 ay

3 ay

3 ay

cf_clearance

.hubspot.com

aam_uuid

.linkedin.com

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

bcookie

.linkedin.com

lang

.linkedin.com

li_sugr

.linkedin.com

lidc

.linkedin.com

s_pltp

.linkedin.com

aam_uuid

.linkedin.com

desteklemek
için
kullanılır.
Bir captcha girişiminin
başarısı
hakkındaki
ayrıntıları muhafaza eden
güvenlikle ilgili captcha
işlemini yönetmek için
kullanılır.
Adobe Audience Manager
için
Kimlik
senkronizasyonunu
ayarlar
Belirlene
Ülkelerdeki
kullanıcılar
için,
lms_analytics çerezi ile
bir
senkronizasyon
gerçekleştiğinde, zaman
bilgisinin
kaydedilmesi
için kullanılır
Platformun
kötüye
kullanımını tespit etmek
için LinkedIn‘e erişen
cihazları benzersiz olarak
tanımlayan
Tarayıcı
Kimliği çerezi
Kullanıcıların dil ayarlarını
hatırlamak
için
kullanılırböylece
LinkedIn.com kullanıcının
kendi ayarlarında seçtiği
dilde gösterilir.
Belirlenen
Ülkeler
dışında,
olasılık
kullanarak kullanıcıların
kimliğiyle ilgili bir eşleşme
yapmak için kullanılır
Veri merkezi seçimini
kolaylaştırmak
için
kullanılır.
Adobe
Analytics
tarafından
kullanılması
için sayfa adı değerini
(URL) sağlar
Adobe Audience Manager
için
Kimlik
senkronizasyonunu
ayarlar

1 yıl

1 ay

1 ay

2 yıl

Oturum süresince

3 ay

24 saat
Oturum süresince

1 ay

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru
menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara,
meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda
açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili
kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri
işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin
kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar
tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde [pazarlama verileriniz ile Platformu
kullanımınıza ilişkin verileriniz] kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında mukim Amazon Web Services EMEA Sarl ‘a Kanun’un 5.
maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel
verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik
ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
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 verilerinizin 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 verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://static.yolda.com/contract/ilgili-kisi-basvuruformu.html adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize
iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

