
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Gizlilik ve Çerez Bildirimi  
 
1. Genel  
Veri sorumlusu olarak hareket eden Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Birleşik Krallık (“biz” veya “tarafımız”) gizliliğinize 
saygı duyar. Bu bildirim, web sitemizden ne tür bilgileri toplayabileceğimizi ve bu bilgileri 
nasıl kullanabileceğimizi belirlemektedir. Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz, bu 
nedenle lütfen ara sıra kontrol edin.  
 
2. Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması  
Bu web sitesini ziyaretiniz sırasında aşağıdaki bilgileri toplayacağız: bu web sitesini ziyaret 
ettiğiniz tarih ve saat, web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfaların adresi (URL), IP adresiniz, 
web tarayıcınızın adı ve sürümü, bu web sitesine erişmeden önce ziyaret ettiğiniz web 
sayfası (URL), belirli çerezler (bakınız aşağıdaki 4. madde) ve bu web sitesinde bir 
sorgulama yaparken bize sağladığınız bilgiler (örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız 
ve e-posta adresiniz).  
 
Web sitemizde sizden istediğimiz bilgileri verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, kişisel 
bilgilerinizi sağlamamanız hâlinde bu web sitesinin tüm işlevlerinden yararlanamazsınız.  
 
Verileriniz, bu web sitesini kullanmanızı sağlamak ve web sitesini optimize etmek ve 
geliştirmek; web sitesine yapılan saldırıları tespit etmek, önlemek ve araştırmak; web 
sitesinin kullanımını analiz etmek; web sitesine erişim istatistiklerini oluşturmak; müşteri 
taleplerini analiz etmek ve tahmin etmek; ve web sitesi aracılığıyla sorgulama yapmanıza izin 
vermek amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, yukarıda 
belirtilen amaçlara ulaşmak için geçerli olan meşru menfaatimizdir (AB Genel Veri Koruma 
Tüzüğü Madde 6(1)(f)).  
 
3. Açıklama  
Kişisel bilgilerinizi yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda BT hizmet 
sağlayıcılarımıza ve Mondi Grubu’nun diğer şirketlerine açıklayabiliriz edebiliriz. Açık rızanız 
olmadıkça veya talebinizi yerine getirmek için ya da diğer ilgili amaçlar için gerekli olmadıkça 
kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız, aktarmayacağız veya açıklamayacağız. 
Kişisel verilerinizi pazarlama amaçlı kullanmaları için asla üçüncü taraflara satmayacağız, 
aktarmayacağız veya açıklamayacağız.  
 
Yukarıda belirtilen alıcılardan bazıları ülkenizin dışında bulunabilir veya kişisel verileri 
ülkenizin dışında işleyebilir. Başka bir ülkedeki veri koruma düzeyi, ülkenizdeki düzey ile eşit 
olmayabilir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yalnızca AB Komisyonu’nun yeterli düzeyde 
veri koruması olduğuna karar verdiği ülkelere aktarırız veya (i) verilerin yalnızca açık 
rızanızla aktarılmasını ya da (ii) tüm alıcıların yeterli düzeyde veri koruması sağlamasını 
sağlamak için önlemler alırız. Bunu, örneğin, Standart Sözleşme Maddelerine (2010/87/AK 
ve/veya 2004/915/AK) dayalı uygun veri transferi sözleşmeleri yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu 
tür sözleşmelere office@mondigroup.com adresi üzerinden talepte bulunarak erişebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
4. Çerezler, Google Analytics ve diğer analiz araçları  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Bilgisayarınızda bazı bilgileri “çerez” veya benzeri bir dosya şeklinde saklayabiliriz. Bunu, 
sitenin hangi belirli alanlarını ziyaret ettiğiniz ve web sitelerimizde gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetler gibi, web sitemizi ziyaretinizle ilgili başka bilgileri toplamak için kullanabiliriz. Çoğu 
internet tarayıcısı, çerezleri bilgisayarınızın sabit diskinden silmenize, tüm çerezleri 
engellemenize veya bir çerez depolanmadan önce bir uyarı almanıza imkân verir. Çerezlerin 
nasıl yönetileceği hakkında http://www.allaboutcookies.org adresinden bilgi edinebilirsiniz. Bu 
bilgileri, web sitelerimizi ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize daha uygun hâle getirmek üzere 
uyarlamak ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve pazarlama programlarımızı geliştirmek için 
kullanabiliriz.  
 
Web sitemizde Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD 
(“Facebook”) tarafından sağlanan “Facebook Pikseli”ni de kullanıyoruz. Dolayısıyla 
kullanıcıları web sitemize yönlendiren bir Facebook reklamına tıkladığınızda, kullanıcı 
faaliyetlerini izleyebiliriz. Bu prosedür, Facebook reklamlarının etkinliğini istatistiksel ve pazar 
araştırması amacıyla izlemeye hizmet eder ve gelecekteki reklamları sizin için optimize 
etmek için kullanılabilir. Toplanan tüm veriler bizim için anonim kalır; bu nedenle bunlara 
dayanarak bir kullanıcının kimliğini ortaya çıkaramayız. Bununla birlikte, Facebook, kullanıcı 
profilinize bağlantı sağlayan verileri depolayacak ve işleyecektir ve Facebook’un verileri, 
Facebook gizlilik ilkelerine (https://www.facebook.com/about/privacy/) göre reklam amaçlı 
kullanmasını sağlayacaktır. Bu, Facebook’un ve ortaklarının Facebook içinde ve dışında 
reklam yerleştirmelerini sağlayabilir. Ayrıca, bu amaçla bilgisayarınızda bir çerez saklanabilir.  
 
Bu web sitesi, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD 
(“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i de 
kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz 
etmesine yardımcı olmak üzere çerezler kullanır. Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak 
çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz ve erişilen sayfaların URL’leri dâhil), Google 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunuculara iletilecek ve saklanacaktır. Biz 
Google Analytics ile bağlantılı olarak toplanan hiçbir kişisel verinizi saklamıyoruz.  
 
Bu web sitesi, Google Analytics tarafından sağlanan bir IP anonimleştirme özelliğini 
kullanmaktadır. Bu nedenle IP adresiniz alınır alınmaz Google tarafından kısaltılacak/anonim 
hâle getirilecektir. Google bizim adımıza bu bilgileri web sitesini kullanımınızı 
değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetlerine ilişkin raporları derlemek 
ve web sitesi faaliyetlerine ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri bize sunmak 
amacıyla kullanacaktır. Google, IP adresinizi Google tarafından saklanan başka verilerle 
ilişkilendirmez.  
 
Bu web sitesi, bir Google Analytics Reklam Özelliği olan Google Analytics Demografi ve İlgi 
Alanları Raporlama özelliğini de kullanmaktadır. Bu bize ziyaretçinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi 
alanlarıyla ilgili anonim ve toplu düzeyde bilgi sağlar. Bu, web sitemizi ziyaret ederken size 
daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gezinme davranışını anlamamıza yardımcı 
olacaktır. Bu Google Analytics Reklam Özelliği ile ilgili çerezlerin kullanımını kabul ettiğinizde 
kişisel verilerin Google tarafından https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
adresinde belirtilen şekilde reklamların kişiselleştirilmesi için toplanmasına, paylaşılmasına 
ve kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuzhttps://policies.google.com/technologies/partner-
sites. Google’ın verilerinizi toplamasını ve kullanmasını 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresindeki tarayıcı eklentisini indirip 
yükleyerek engelleyebilirsiniz. Ayrıca, http://optout.networkadvertising.org/?c=1 altındaki Ağ 
Reklamcılığı İnisiyatifi’nin devre dışı bırakma özelliğini kullanarak veya altındaki Reklam 
Ayarları aracılığıyla Google Analytics Reklam Özelliği’nden çıkabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

bağlantılardan birine tıklayarak bu web sitesinde Google Analytics kullanılmasını 
reddedebilirsiniz. Bilgisayara bu web sitesini ziyaret ederken verilerinizin gelecekte 
toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilir: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr veya 
https://support.google.com/analytics/answer/181881.  
Google’ın kullanım şartları ve gizlilik bildirimiyle ilgili daha fazla bilgiyi 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/tr/  veya 
https://policies.google.com/?hl=tr&gl=uk adresinde bulabilirsiniz.  
 
Bu web sitesi ayrıca LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 
94043, ABD adresinde faaliyet gösteren LinkedIn Corporation tarafından sağlanan bir 
LinkedIn pazarlama çözümü hizmeti olan LinkedIn İçgörü Etiketleri kullanmaktadır. LinkedIn 
İçgörü Etiketleri, LinkedIn reklamlarımıza bağlı kullanıcı faaliyetlerini izlemek için çerezler 
kullanmaktadır. Bu prosedür LinkedIn reklamlarının etkinliğini izlememizi ve reklamları 
optimize etmemizi sağlar. LinkedIn’in, LinkedIn İçgörü Etiketleri ile ilgili gizlilik uygulamaları 
hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: LinkedIn Çerez Politikası 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ve LinkedIn Gizlilik Politikası 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn’in reklam ayarlarını LinkedIn 
hesabınızdan kontrol edebilirsiniz https://www.linkedin.com/psettings/advertising.  
 
Bu web sitesi ayrıca web sitemizin işlevselliğine yönelik otomatik erişim ve saldırılar yoluyla 
hizmetlerimizin yasa dışı kullanımını önlemek için Google reCAPTCHA’yı kullanmaktadır. 
Google reCAPTCHA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD 
adresinde faaliyet gösteren Google LLC tarafından sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için 
lütfen https://developers.google.com/recaptcha adresini ziyaret edin. Bu web sitesi sizin 
rızanızla Google Haritalar özelliklerini ve Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda 
adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited tarafından sağlanan içerikleri de 
kullanacaktır. Google Haritalar özellikleri ve içeriği, 
https://maps.google.com/help/terms_maps.html  adresindeki Google Haritalar/Google Earth 
Ek Hizmet Şartları’nın o anki sürümlerine ve https://www.google.com/policies/privacy/   
adresindeki Google Gizlilik Politikası’na tabidir.      
 
Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve web sitesini ve içeriğini optimize etmek 
için Hotjar’ı kullanıyoruz. Hotjar, kullanıcılarımızın deneyimlerini (örneğin, hangi sayfalarda 
ne kadar zaman harcadıklarını, hangi bağlantıları tıklamayı tercih ettiklerini, kullanıcıların 
neyi beğenip beğenmediklerini) daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir teknoloji hizmetidir ve 
kullanıcı geri bildirimleriyle hizmetimizi oluşturmamıza ve sürdürmemize olanak tanır. Hotjar, 
kullanıcıların davranışları ve cihazları hakkında veri toplamak için çerezler ve başka 
teknolojiler kullanır. Bunlar, bir cihazın IP adresini (oturumunuz sırasında işlenir ve kimliği 
belirsiz bir biçimde saklanır), cihaz ekran boyutunu, cihaz türünü (benzersiz cihaz 
tanımlayıcıları), tarayıcı bilgilerini, coğrafi konumu (yalnızca ülke) ve web sitemizi 
görüntülemek için tercih edilen dili içerir. Hotjar bu bilgileri bizim adımıza bulanıklaştırılmış bir 
kullanıcı profilinde saklar. Hotjar’ın bizim adımıza toplanan herhangi bir veriyi satması 
sözleşmeyle yasaklanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Hotjar’ın destek sitesinin “Hotjar 
hakkında” bölümüne göz atınhttps://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-
About-Hotjar. 
 
Bu web sitesi videoları sunmak için Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, İrlanda) (“YouTube”) tarafından işletilen YouTube video platformu tarafından 
sağlanan hizmetleri de kullanmaktadır. YouTube bize ziyaretçilerin konumları, yaşları, 
cinsiyetleri, hangi videoların ne kadar süreyle ve hangi cihazdan görüntülendiği ile ilgili toplu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

demografik veriler aracılığıyla ziyaretçilerle ilgili istatistikler sunmaktadır. YouTube 
bilgisayarınıza çerez yerleştirebilir. Ayrıntılar için lütfen YouTube’un 
https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresindeki gizlilik bildirimine göz atın. 
  
Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve sunduklarımızı optimize etmek için bu web sitesi Unit 
11, Royal Mills, Redhill Street, Manchester M4 5BA, Birleşik Krallık adresinde faaliyet 
gösteren UserZoom Limited tarafından işletilen UserZoom tarafından sağlanan hizmetleri 
kullanmaktadır. UserZoom bize çevrim içi çalışmalar sırasında toplanan veriler 
sağlamaktadır. Katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bir kullanıcının katılmayı seçmesi 
durumunda aşağıdaki veriler toplanacaktır: yanıtlar, IP adresi, işletim sistemi, coğrafi konum, 
kullanım verileri, cihaz bilgileri ve yönlendiren URL. UserZoom bilgisayarınıza çerez 
yerleştirebilir. Ayrıntılar için lütfen UserZoom’un https://www.userzoom.com/privacy-policy 
adresindeki gizlilik bildirimine göz atın. 
 
5. Güvenlik ve doğruluk  
Kişisel verilerinizin doğruluğu ve güvenliği bizim için önemlidir ve kişisel bilgilerinizin 
güvenliğini korumak için fiziksel ve elektronik prosedürleri uygulamaya koymuş bulunuyoruz. 
Bu bilgilere yalnızca yetkili idari personel erişebilecektir. Kişisel bilgilerinizi bize 
gönderdiyseniz ve bu bilgilerin kayıtlarımızdan silinmesini veya güncellenmesini istiyorsanız, 
lütfen office@mondigroup.com adresimize e-posta gönderin. Kayıtlarınızı güncellememiz için 
lütfen bize biraz zaman tanıyın.  
 
6. Saklama Süresi  
Genel olarak kişisel verileriniz altı ay süreyle ve sonrasında yalnızca yasal saklama 
yükümlülükleri bulunduğu veya verilerin henüz zaman aşımına uğramamış yasal taleplere 
karşı kullanılması veya savunulması gerekli olduğu sürece saklanacaktır.  
 
7. Haklarınız  
Yürürlükteki yasalar uyarınca, (yürürlükteki yasalarda belirtilen koşullar altında) başka 
hakların yanı sıra şu haklara sahipsiniz: (i) hakkınızda kişisel verilere sahip olup olmadığımızı 
ve ne tür kişisel verilere sahip olduğumuzu kontrol etmek ve bu tür verilere erişmek veya 
bunların kopyalarını talep etmek; (ii) hakkınızda doğru olmayan veya ilgili gerekliliklere uygun 
olmayan şekilde işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini, ekleme yapılmasını veya silinmesini 
talep etmek; (iii) hakkınızdaki kişisel verilerin toplanmasını, işlenmesini veya kullanılmasını 
kısıtlamamızı talep etmek; (iv) belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine meşru 
nedenlerle itiraz etmek; (v) verilerin taşınabilirliğini talep etmek; (vi) kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü tarafların kimliklerini öğrenmek; (vii) yetkili veri koruma makamına 
şikayette bulunmak; ve (viii) ilgili durumda verilerinizin ölümünüzden sonra nasıl ele alınması 
gerektiği konusunda talimatlar vermek. Ayrıca, iptalden önceki rızanıza dayalı işlemenin 
yasallığını etkilemeden, önceden verilmiş herhangi bir rızayı herhangi bir zamanda geri 
çekme hakkına sahipsiniz.  
 
8. İletişim  
Bu gizlilik bildirimiyle ilgili başka sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.  
 
Mondi plc  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ground Floor, Building 5  
The Heights  
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• Google haritalar  
 

 


