
 

Shopyturkey Areliya E-Tic. Ve Lojistik Hizm. Ltd. Şti.  

PERSONAL DATA RELATED TO CUSTOMERS CLARIFICATION TEXT 

 As Shopyturkey Areliya E-Tic. Ve Lojistik Hizm. Ltd. Şti. (“Company”), we attach importance to the 

security of your personal data collected. As our company; In accordance with the Personal Data 

Protection Law No. 6698 and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Complied with 

in Fulfilling the Obligation of Disclosure (“Law”), we would like to explain to our employees how their 

personal data are collected and processed, as the “Data Controller” defined as per  the Law. During to 

our company’s services, the following transactions regarding your personal data shall be carried out 

by fulfilling the requirements of the legislation. 

MEMBERSHIP PROCEDURES TO SHOPYTURKEY WEBSITE AND EXECUTING A USER 

AGREEMENT, A DISTANCE SERVICE AGREEMENT AND STORAGE OF THE MEMBERSHIP 

INFORMATION OF THE USER 

The personal data processed within the scope of membership transactions to the Shopyturkey 

website and conclusion of the user agreement, conclusion and preservation of the distance service 

agreement, and keeping the user membership information are as follows; 

• Name-Surname 

• Mail Address 

• Adress 

• Phone Number 

• Account and identity information if logging in with Google and Facebook account. 

Personal data used within the scope of membership transactions to the Shopyturkey website and 

conclusion of the user agreement, conclusion and preservation of the distance service agreement, and 

keeping the user membership information shall be  collected by the following methods; 

● The information provided by you in physical or platform through data and media and delivered to 

the Company shall be collected automatically and non-automatically through documents.  

● They are kept on company computers, servers and backups. 

Personal data collected within the scope of membership transactions of to the Shopyturkey website 

and execution of the user agreement, conclusion and preservation of the distance service agreement, 

and keeping the user membership information are processed for the following purposes; 

● Execution of service procurement processes, 

● Execution of after-sales support services, 

● Execution of agreement processes, 

● Execution of communication activities. 



 

Personal data collected within the scope of membership transactions to the Shopyturkey website and 

execution of the terms and conditions agreement, conclusion and preservation of the distance service 

agreement, and keeping them the user membership information shall be processed based on the 

following legal reasons. 

● Establishment and performance of the contract. 

The data collected within the scope of membership transactions to the Shopyturkey website and 

conclusion of the terms and conditions agreement, conclusion and preservation of the distance 

service agreement, and keeping the user membership information may be shared with the following 

people. In the event of transfering the personal data abroad, your consent shall be obtained.● Real 

persons or private law legal entities (employees, companies from which shipping service is provided, 

business partners),  

● Authorized public institutions and organizations. 

The data collected within the scope of the membership transactions to the Shopyturkey website and 

the conclusion of  the terms and conditions, the conclusion and preservation of the distance service 

agreement, the keeping of the user membership information are transferred abroad based on your 

express consent. 

PLACING THE PRODUCT ORDER IN THE "SHOP FOR ME" SECTION OF THE WEBSITE AND 

STORING THE ADDRESS INFORMATION AND USER INFORMATION AND EXECUTION OF THE 

DISTANCE SERVICE AGREEMENT 

The personal data processed within the scope of ordering the product and entering the address 

information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website are as follows; 

• Name-Surname 

• Mail Address 

• Adress 

• Phone Number 

• Account and identity information if logging in with Google and Facebook account. 

Personal data processed within the scope of ordering the product and entering the address 

information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website shall be collected by the 

following methods; 

● The information provided by you in physical or digital platform  and delivered to the Company shall 

be collected automatically and non-automatically through data and documents.  

● They are  kept on company computers, servers and backups.  



 

The personal data processed within the scope of ordering the product and entering the address 

information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website shall be processed for the 

following purposes; 

● Execution of service procurement processes, 

● Execution of after-sales support services, 

● Execution of agreement processes, 

● Execution of communication activities.  

Personal data processed within the scope of ordering the product and entering the address 

information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website are processed based on 

the following legal reasons. 

● Establishment and performance of the agreement. 

The personal data processed within the scope of ordering the product and entering the 

address information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website may be shared 

with the following people. Data transfer abroad is made with the explicit consent of the Users. 

● Real persons or private law legal entities (employees, companies from which cargo service is 

provided, business partners), 

● Authorized public institutions and organizations.  

Personal data processed within the scope of ordering the product and entering the address 

information in the "Shop For Me" section of the Shopyturkey website shall be  transferred 

abroad based on your explicit  consent. 

INVOICE / E-INVOICE / E-ARCHIVE CREATION 

Personal data processed within the scope of creating  invoice / e-invoice / e-archive are as 

follows; 

● Information on the invoice. 

Personal data used within the scope of creating invoice / e-invoice / e-archive shall be  

collected by the following methods; 

● The information provided by you in physical or digital media and delivered to the Company is 

collected automatically and non-automatically through documents.  

● It is kept on company computers, servers and backups. 

 



 

 

Personal data used within the scope of delivery of products to addresses shall be collected by 

the following methods; 

● The information provided by you in physical or digital platform  and delivered to the Company shall  

be collected automatically and non-automatically through data and documents. 

● They are  kept on company computers, servers and backups. 

Personal data collected within the scope of creating invoice / e-invoice / e-archive are 

processed for the following purposes; 

● Execution of agreement processes, 

● Execution of finance and accounting transactions, 

● Execution of business activities, 

● Informing authorized persons and organizations. 

Personal data collected within the scope of creating invoice / e-invoice / e-archive are 

processed based on the following legal reasons. 

● Establishment and performance of the agreement, 

● Obligation arising from the Law.  

The data collected within the scope of creating an invoice / e-invoice / e-archive can be shared 

with the following people. There is no data transfer abroad.  

● Real  persons or private law legal entities (persons from whom accounting service is received, 

employees, companies from which cargo service is received, business partners), 

● Authorized public institutions and organizations. 

Data collected within the scope of creating invoice / e-invoice / e-archive are transferred to 

foreign countries based on your explicit consent. 

DELIVERY OF PRODUCTS TO THE ADDRESS 

Personal data processed within the scope of delivery of products to the addresses are as 

follows; 

● Name – surname, 

● Address, telephone number, 



● Products ordered by the user and stores where shopping is made,  

● Personal data on delivery requests sent as a note 

● The warehouse addresses where the products will be stored abroad.  

 

Personal data used within the scope of delivery of products to addresses shall be collected by 

the following methods; 

●  The information provided by you in physical or digital platform  and delivered to the Company shall 

be collected automatically and non-automatically through data documents. 

● It is kept on company computers, servers and backups. 

Personal data collected within the scope of delivery of products to addresses shall be 

processed for the following purposes; 

● Execution of service sales processes, 

● Execution of agreement processes. 

Personal data collected within the scope of delivery of the products to the address shall be 

processed based on the following legal reasons. 

● Establishment and performance of the contract, 

● Obligation arising from the law.  

The data collected within the scope of delivery of the products to the address may be shared 

with the following persons.  

● Real persons or private law legal entities (persons from whom cargo services are received, persons 

from whom accounting services are received, shareholders, employees), 

● Business partners (shipping companies), 

● Shipping companies in abroad. 

The data collected within the scope of delivery of the products to the address are transferred 

abroad based on your explicit consent. 

EXECUTION OF SERVICE SALES AND AFTER SUPPORT SERVICES 

Personal data processed within the scope of service sales and after-sales support services 

are as follows; 

● Name - surname,  



● E-mail address, address, phone number,product information purchased in Turkey and sent for 

storage and delivery,  

● Data obtained/recorded during the voice calls, ● Personal data in the requests related to the order 

sent as a note, 

● Information given by the User  in the "Send us a message" section.  

● Information given in the whatsapp section of the website, 

● Shopping store information and information contained in the shop’s invoice.  

Personal data used within the scope of service sales and after-sales support services are 

collected by the following methods; 

● The information provided by you in physical or digital platform and delivered to the Company 

shall be collected automatically and non-automatically through data and documents.  

● They are kept on company computers, servers and backups. 

Personal data collected within the scope of service sales and after-sales support services are 

processed for the following purposes; 

● Execution of service procurement processes, 

● Execution of after-sales support services, 

● Execution of agreement  processes, 

● Execution of communication activities. 

Personal data collected within the scope of service sales and after-sales support services 

shall be processed based on the following legal reasons. 

● Establishment and performance of the agreement. 

The data collected within the scope of the service sales and after-sales support services shall 

be shared with the following persons.  

● Real persons or private law legal entities (employees, the company from which shipping service 

will provide.),  

● Authorized public institutions and organizations. 

 Data collected within the scope of service sales and after-sales support services shall be transferred 

to foreign countries based on your explicit consent. 

 

 



 

SENDING CAMPAIGN INFORMATION AND SMS  WITHIN THE FRAMEWORK OF MARKETING 

ACTIVITIES, CONDUCTING CUSTOMER SPECIAL MARKETING ACTIVITIES 

Personal data processed within the scope of campaign information and SMS  sending within 

the framework of marketing activities are as follows; 

● Name - surname, 

● E-mail address, address, telephone number. 

Personal data used within the scope of campaign information and SMS sending within the 

framework of marketing activities shall be collected by the following methods; 

● The information provided by you in physical or digital media and delivered to the Company is 

collected automatically and non-automatically through documents.  

● It is kept on company computers, servers and backups. 

Personal data collected within the scope of campaign information and SMS sending within the 

framework of marketing activities shall be processed for the following purposes; 

● Execution of communication activities, 

● Execution of advertisement / campaign / promotion processes. 

Personal data collected within the scope of campaign information and message sending within 

the framework of marketing activities shall be  processed based on your explicit  consent. 

The data collected within the scope of campaign information and message sending within the 

framework of marketing activities shall be shared with the following persons. There is no data 

transfer abroad.  

● Real persons or private law legal entities (employees),  

● Authorized public institutions and organizations. 

The data collected within the scope of campaign information and message sending within the 

framework of marketing activities shall be transferred abroad based on your explicit consent. 

Pursuant to Article 11 of the Law, as a data owner, you have the right to apply to the  Company 

regarding your rights listed below: 

● Learning whether your personal data is being processed,  

● Requesting information if your personal data has been processed,  

● Learning the purpose of processing your personal data and whether they are used  suitable for its 

purpose,  



● The third parties in the country or abroad to whom your personal data has been transferred, 

● Requesting correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing and 

requesting to inform the third parties regarding the transaction made within this scope whom the 

personal data has been transferred,  

● To request the deletion or destruction of your personal data in the event that the reasons requiring 

its processing does not exist in accordance with the provisions of the relevant laws, and to request 

notifying regarding third parties from such process carried out within this scope be notified to the 

third parties to whom your personal data has been transferred,  

● Objecting to the accurance of a result against you in case of analyzing your processed data 

exclusively through automated systems,  

● Requesting compensation in case of any loss due to unlawful processing of your personal data. 

Your applications regarding your above-mentioned rights shall be applied to our Company address 

"Ferahevler Mah. Tunca Sk. Yeni Beldemiz Sitesi blok no:26F iç kapı no:9 Sarıyer/ İstanbul” in 

accordance to “Procedures and Principles of Application to the Data Controller" in writing and with 

original signature by hand, send it via a notary public or send it to info@shopyturkey.com e-mail 

address. 

Sincerely, 

SHOPYTURKEY ARELİYA E-TİC. VE LOJİSTİK HİZM. LTD. ŞTİ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHOPYTURKEY ARELİYA E-TİCARET VE LOJİSTİK HİZM. LTD. ŞTİ. 

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER 

 AYDINLATMA METNİ  

Shopyturkey Areliya E-Tic. Ve Lojistik Hizm. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak toplanan kişisel 

verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Şirketimiz olarak; 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca çalışanlarımıza kişisel 

verilerinin nasıl toplandığını ve işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak 

açıklamak istiyoruz.  

Şirket hizmetlerinden faydalandığınız süre içerisinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki 

işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır: 

 

SHOPYTURKEY WEB SİTESİNE ÜYELİK İŞLEMLERİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN 

AKDEDİLMESİ, MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ VE MUHAFAZASI 

KULLANICI ÜYELİK BİLGİLERİNİN TUTULMASI 

Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 

mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 

bilgilerinin tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir; 

● Ad - soyad, 
● E-posta adresi,  
● Adres,  
● Telefon numarası, 
● Google ve Facebook hesabı ile giriş yapılıyor ise hesap ve kimlik bilgileri.  

 
Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 
mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 
bilgilerinin tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle 
toplanmaktadır; 
 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 

vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 
 

Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 
mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 



bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla 
işlenmektedir; 
 

● Hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, 
● Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 
Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 
mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 
bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere 
dayanarak işlenmektedir. 
 

● Sözleşmenin kurulması ve ifası. 
 

Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 

mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 

bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. 

Kullanıcıların açık rızası ile yurtdışına aktarım yapılmaktadır.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (çalışanlar, kargo hizmeti alınan şirketler, 

iş ortakları),   

● Yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

 

Shopyturkey web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, 

mesafeli hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik 

bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yurtdışına 

aktarılmaktadır. 

 

WEBSİTESİNİN “SHOP FOR ME” KISMINDA ÜRÜN SİPARİŞİNİN VERİLMESİ VE ADRES 

BİLGİLERİ İLE KULLANICI BİLGİLERİNİN MUHAFAZASI VE MESAFELİ HİZMET 

SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ  

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve adres 

bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir; 

● Ad - soyad, 

● E-posta adresi,  



● Adres,  

● Telefon numarası, 

● Google ve Facebook hesabı ile giriş yapılıyor ise hesap ve kimlik bilgileri.  

 

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve adres 

bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle 

toplanmaktadır; 

 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 

vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.  

 

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve adres 

bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 

 

● Hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, 

● Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.  

 

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve 

adres bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki 

sebeplere dayanarak işlenmektedir. 



 

● Sözleşmenin kurulması ve ifası. 

 

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve 

adres bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki kişiler ile 

paylaşılabilir. Kullanıcıların açık rızası ile yurtdışına aktarım yapılmaktadır.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (çalışanlar, kargo hizmeti alınan şirketler, 

iş ortakları),   

● Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.  

 

Shopyturkey web sitesinde “Shop For Me” kısmında ürün siparişinin verilmesi ve 

adres bilgilerinin girilmesi kapsamında işlenen kişisel veriler açık rızanıza dayanarak 

yurtdışına aktarılmaktadır. 

 

 

FATURA / E-FATURA / E-ARŞİV OLUŞTURULMASI 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında işlenen kişisel veriler 

aşağıdakilerdir; 

● Fatura üzerinde yer alan bilgiler. 
 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında kullanılan kişisel veriler 
aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 
 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 

vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 
 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler 
aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 



 
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
● Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, 
● İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 
● Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi. 

 
Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler 
aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. 
 

● Sözleşmenin kurulması ve ifası, 
● Kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması.  

 
Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki 

kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmeti alınan kişiler, 

çalışanlar, kargo hizmeti alınan şirketler, iş ortakları), 

● Yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan veriler açık rızanıza 

dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır. 

 

ÜRÜNLERİN ADRESE TESLİMİ 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir; 

● Ad – soyad, 
● Adres, telefon numarası, 
● Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler ve alışveriş yapılan mağazalar, 
● Not olarak iletilen teslimat talepleri üzerinde yer alan kişisel veriler 
● Ürünlerin yurt dışında muhafaza edileceği depo adresleri.  

 
 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle 
toplanmaktadır; 
 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 

vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 
 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla 
işlenmektedir; 



 
● Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi. 

 
Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki 
sebeplere dayanarak işlenmektedir. 
 

● Sözleşmenin kurulması ve ifası, 
● Kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması.  

 
Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile 

paylaşılabilir.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Kargo hizmeti alınan kişiler, muhasebe 

hizmeti alınan kişiler, hissedarlar, çalışanlar), 

● İş ortakları (kargo şirketleri), 

● Yurt dışında ürünleri depo edecek olan kargo şirketleri. 

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak 

yurtdışına aktarılmaktadır.  

 

 

HİZMET SATIŞ VE SONRASI DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

 

Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel 

veriler aşağıdakilerdir; 

● Ad - soyad,   
● E-posta adresi, adres, telefon numarası, 

Türkiye’den satın almış olduğu ve saklanmak, elleçlenmek ve teslim edilmek üzere 
gönderdiği ürün bilgileri,  

● Sesli çağrıları yanıtlayan kişi ile gerçekleştirilen görüşmede kayıt altına alınan bilgiler, 
● Not olarak iletilen sipariş ile ilgili taleplerde yer alan kişisel veriler, 
● "Send us a message” kısmında müşteri tarafından verilen bilgiler.  
● İnternet sitesinde whatsapp iletişim kısmında verilen bilgiler, 
● Alışveriş yapılan mağaza bilgileri ve alışveriş yapılan mağaza faturasında yer alan 

bilgiler.   
 
 

Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan 
kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 
 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 



vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 
 

Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel 
veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 
 

● Hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, 
● Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 
Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel 
veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. 
 

● Sözleşmenin kurulması ve ifası. 
 

Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan 

veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (çalışanlar, kargo hizmeti alınan şirket),  

● Yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

 

Hizmet satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan 

veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır. 

 

PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMPANYA BİLGİSİ VE MESAJ 

GÖNDERİMİ, MÜŞTERİYE ÖZEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 

işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir; 

● Ad - soyad, 
● E-posta adresi, adres, telefon numarası. 

 
Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 
kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 
 

● Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler 

vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

● Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 



 
Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 
toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 
 

● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
● Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi. 

 
Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 
toplanan kişisel veriler tarafınızca verilecek açık rızaya dayanarak işlenmektedir. 

 
Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 

toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım 

yapılmamaktadır.  

● Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (çalışanlar),  

● Yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında 

toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yurtdışına aktarılmaktadır. 

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  

veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır: 

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

● Kişisel verilerinin 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 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 



Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket 

adresimiz olan “FERAHEVLER MAH. TUNCA SK. YENI BELDEMIZ SITESI BLOK NO: 26F İÇ 

KAPI NO: 9 SARIYER / İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla 

gönderebilir veya info@shopyturkey.com  e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla,  

SHOPYTURKEY ARELİYA E-TİCARET VE LOJİSTİK HİZM. LTD. ŞTİ. 
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