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©Stoneplus Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik Tic. Ltd. Şti. , 2021 

İşbu belge ©Stoneplus Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik Tic. Ltd. Şti’nin yazılı izni 

olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz. 



 1.  GİRİŞ  

 
Kişisel verilerin korunması, ©Stoneplus Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik Tic. Ltd.  

Şirketi’nin (“Şirket”) en çok önem verdiği konulardan birisidir. Şirketimiz bu hususta yürürlükte 

bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Kişisel Verileri 

Saklama ve İmha Politikası’nın amacı (“Politika”), Şirket nezdinde gerçekleştirilmekte olan 

kişisel veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirtmek ve faaliyette 

bulunanların rol ve sorumluluklarını belirlemektir. 

 
İşbu Politika ile Şirketimize ait ‘’https://www.stoneplusturkiye.com’’ internet adresinden 

ulaşabileceğiniz “©Stoneplus Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik Tic. Ltd. Şti Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” ayrılmaz bir bütündür. 

1.1. Amaç 

 
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlediği; çalışan, 

çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi, iş ortakları, müşteri veya kişisel verisini işlediği diğer üçüncü 

kişilere ait kişisel verilerin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin bağlı olduğu uluslararası 

sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve diğer ilgili 

mevzuata uygun bir biçimde işlenmesini, saklanmasını ve imhasını sağlamaktır. 

 
1.2. Kapsam 

 
İşbu Politika, Şirket nezdinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen kişisel verilerin 

işlendiği tüm kayıt ortamlarında ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerinde 

uygulanmaktadır. Hukuka ve ©Stoneplus Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik Tic. Ltd. Şti 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun bir şekilde işlenen kişisel verilere; 

Şirket’in hâkimiyetinin ne kadar süre devam edeceği, veri güvenliğinin Şirket tarafından ne 

şekilde tesis edileceği ve benzeri hususlar işbu Politika aracılığıyla açıklanmaktadır.  

 
1.3. Tanımlar 

 
İşbu Politika’da yer verilen tanımlı ifadeler, aşağıdaki anlamları ifade eder: 

 
 

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür 

iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale Getirme : Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka 

verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesidir. 

https://www.stoneplusturkiye.com/


 


