
İNTERNET SAYFASI KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİKORUMA 

POLİTİKASI 

 

 

1. Genel koşullar 

1.1. Gizlilik politika kuralları AntalHome şirketi resmi sayfasını Kullanıcı olarak kullanan 

şahıs ve şirketlerin verilerini korumasına ilişkin bir hakların neler olduğu hususunda 

aydınlatmayı amaçlıyor. Bu verilere https:/legatbusinessforum.com (daha sonra İnternet Sitesi 

olarak geçecektir) sitesinde sunulan hizmet, tanıtım, iletişim ve program amacıyla 

ulaşılacaktır. 

1.2. Gizlilik politika hedefi İnternet Sitesini kullanımında hesap oluşturma, münhasır olmayan 

ürün/hizmet satın alma, Kullanıcı verileri korumak, şartlar ve koşulların açıkça belirtilmesidir. 

1.3. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin toplanması, yayınlanması, kaydedilmesi ve 

korunması politika çerçevesinde Türkiye hukuk kuralları tarafından korunmaktadır. 

1.4. İnternet Sitesi üzerinde kayıt işlemi veya bilgi paylaşımında (kayıt veya başvuru formu 

dolum sürecinde, "Bilet satın alma" düğmesi seçiminde) Kullanıcı tarafından paylaşılan e-

mail ve telefon numarasına reklam ve bildirim mesajları içeren SMS gönderimi (günde en 

fazla 3 kez) kabul ettiği belirtiliyor.  

1.5. Kullanıcı internet sitesi kullanımında herhangi işbu politika koşullarına katılmıyor ise 

yapılan işlem derhal durdurulmalıdır. 

1.6. Kullanıcı, AntalHome veya satış ortaklığı tarafından verilen bilgi ile katılmıyor ise 

bildirim maili iptaline başvurabilecektir. Bunun için: 

- gelen mail alt köşesinde "abone iptali" tuşunu seçerek iptal edebilir 

- info@legatbusinessforum.com adresine mail ileterek iptal edebilir  

info@legatbusinessforum.com e-mail adresi bildirim alınması üzerine konuyla ilgili işlemi 

özel yazılımda kaydeder ve sonuçlara göre bir talep oluşturur. Gönderilen iptal talebi işlemi 

48 saat içinde işleme alınıyor. İlerleyen etaplarda bu Kullanıcı e-mail adresine bu tür 

bildirimler gönderilmeyecektir. 

 

2. Site kullanıcıların verilerini toplama ve saklama amaçları 

2.1. Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi Türkiye yasasına göre uygun olarak gerçekleştirilir. 

Kullanıcı kişisel verilerinin işlenme hedefi: 

-AntalHome ve başka şirket ile yapılan sözleşme ve anlaşma çerçevesinde tarafların 

belirlenmesi; 

-internet sitesi kullanıcılarına ürün/hizmet, ve siteye erişimin sağlanması; 

-sitede Kullanıcı kayıt başvurusunda veya Kullanıcıdan ürün/hizmet için ödeme alınmasında 

e-mail ile iletişim kurulması; 

-Kullanıcıya günde en fazla 3 kez olma şartıyla e-mail veya SMS bildirim mesajlarını 

gönderilmesi; 

-Bu tür verilerin kontrolü ve analizi İnternet Sitenin bölüm ve hizmetlerini geliştirilme 

imkanını sunar. 

-Kişisel olmayan verilere dayanarak istatistiksel ve diğer araştırmaları yürütmek. 

 

3. Kullanıcı tarafından verilen kişisel verilerin işlenmesi ve 3. şahıslara iletilmesi  

3.1. AntalHome Kullanıcı kişisel verilerini uygunsuz erişimi, değişimi, yayınlanması ve 

silinmedinden korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor; 

3.2. AntalHome, internet sitesinde ürün/hizmet satışında, hizmet ve hizmet işleyişinde katılan 

çalışanlarına Kullanıcı kişisel verilerin erişimine izin vermektedir. 

3.3. AntalHome, Kullanıcı kişisel bilgilerini Kullanıcının yasadışı veya yasadışı eylemlerin 

engellenmesi amacıyla Türkiye yasasına göre kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından 



sunulan verilere ancak mahkeme talebi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurul kararı ile ulaşım 

sağlanacaktır. 

3.4. AntalHome, Kullanıcı tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmez, fakat ihtiyaç 

duyulduğunda bilgileri telefon haricinde güncelleyebilir. 

 

4. İnternet Sitesi ve hizmetlerinin kullanım koşulları 

4.1. Kullanıcı internet sitesi kullanırken işbu koşulları kabul eder: 

- Site hizmetlerinden yararlanma ve hesap oluşturmada tüm haklara sahiptir; 

- İnternet Sitesini kullanmak için doldurulması zorunlu olan alanlara tüm veriler doğru şekilde 

ve kendi isteği üzerine girilecektir. 

- İnternet sitesinde bulunan Kullanıcı bilgileri işbu politikada söz konusu geçmeyen 3. şahıslar 

tarafından kopyalayıp dağıtılabilir.  

- Kullanıcı işbu Politika koşul ve şartlarını kabul ederek belirtilen hak ve sorumluluğa 

üstleniyor. Kullanıcı, kişisel verilerinin 3.şahıslara ulaşmaması, toplanması, işlenmesi 

konusunda işbu politika alt kısmında işaret koyarak yazılı izin verecektir.  

4.2. AntalHome, Kullanıcıya karşı yükümlülüklerin yerine getirmesi durumu dışında kişisel 

bilgilerini doğruluğunu kontrol etmemektedir.  

 

5. "Kullanıcı kişisel bilgileri" politikası çerçevesine girenler: 

5.1. İnternet Sitesini kullanırken sınırlı olmayan bilgiler: adı, soyadı, cinsiyet, telefon iletişim 

numarası/mail adresi, medeni durumu, doğum tarihi, ülkesi, adresi, eğitim durumu, işyeri.  

5.2. İnternet Sitesi kullanımında sisteme otomatik olarak iletilen IP adresi, çerez bilgileri, 

tarayıcı bilgileri, güvenlik bilgileri. 

5.3. AntalHome servisi düzenlenmesinde Kullanıcı bilgilerinin toplanması. 

 

6. Kişisel verilerin değişimi ve silinmesi  

6.1. Kullanıcı istediği zaman kişisel bilgiler bölümüne ulaşarak bilgilerini ve parametrelerini 

güncellemesini yapabilir. 

Kullanıcı bilgi güncellemesini en kısa zamanda yapmasına dikkat etmekle yükümlüdür.  Aksi 

takdirde, AntalHome tarafından verilen ürün/hizmet bildirimini eksik alınmasından sorumlu 

değildir.  

6.2. Kullanıcı kayıt esnasında giren kişisel bilgilerini silme hakkında sahiptir. Ancak, bir 

hesabın silinmesi bazı Hizmetlerin kullanılamamasına neden olabilir.  

 

7. Gizlilik Politikası değişimi.  Uygulanabilir yasa. 

7.1. AntalHome bu Politikada değişim yapma hakkına sahiptir. İşbu belgede değişiklik 

yapıldığında son güncelleme tarihi belirtilmelidir. Bu belgenin aksi belirtilmedikçe 

Politikanın güncel hali yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Politikanın güncel hali 

devamlı internet sitesinde bulunmaktadır. 

7.2. Kullanıcı ve AntalHome ilişkisinde gizlilik politikasıyla bağlantılı olan bu belge Türkiye 

yasasına uygun şekilde korunmaktadır. 

 

8. Geri bildirim.  Soru ve teklifler 

8.1. Destek hattı olan info@legatbusinessforum.com adresine ulaşarak işbu belge hakkındaki 

soru ve tekliflerinizi bırakabilirsiniz.  
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