ŞECE İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Prensipleri
1. ZİYARETÇİ , www.se-ce.com.tr ZİYARETÇİ’liği ve müşteri memnuniyet ilkeleri çerçevesinde
ŞECE ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri ile onay/rıza beyanlarının; ŞECE hizmetleri çerçevesinde
kullanılabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Bu bağlamda
ZİYARETÇİ’nin www.se-ce.com.tr dâhilinde vermiş olduğu en son bilgi, rıza ve onayların güncel
olduğu ZİYARETÇİ tarafından taahhüt edilmiştir. ZİYARETÇİ’nin Sözleşme çerçevesinde
ŞECE'ye verdiği kişisel bilgilerinin ve paylaşım tercihlerinin düzenlenmesi ve/veya bilgi
eklenmesi/güncellenmesi konularında; ilgili talebini belirterek ŞECE ile info@se-ce.com.tr e-posta
adresi üzerinden irtibata geçmesi gerekmektedir. ZİYARETÇİ ayrıca, ŞECE’nin iletişim bilgileri
üzerinden irtibata geçerek, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine ve işlenme faaliyetlerine ilişkin
olarak bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve kişisel verilerinin amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin Türkiye'de veya Türkiye dışında üçüncü
kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması veya ŞECE’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı
veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme, düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya
çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahiptir.
2. ZİYARETÇİ’nin bilgileri Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan ŞECE’nin hizmet
sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmet firmaları ile) veya ŞECE’nin bağlı
şirketleri ile, iş sözleşmesinin alası tarafları ile, ŞECE’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı
ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. ZİYARETÇİ ’nin bilgileri
işlenip bilgiler ZİYARETÇİ kimliği açıklanmaksızın, gruplar halinde ŞECE’nin uygun gördüğü
Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan 3. kişiler, ŞECE ’in hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilir.
Bununla birlikte, ŞECE işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.
ZİYARETÇİ , ŞECE tarafından kendisiyle ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerin,
Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan ŞECE’nin hizmet sağlayıcıları veya ŞECE’nin hizmet
niteliğine uygun şekilde 3. şahıslara açıklanabileceğini veya aktarılabileceğini, söz konusu kişisel
verilerin Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan ŞECE ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından
saklanabileceğini anladığını, kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki haklarından tam ve eksiksiz olarak
bilgilendirildiğini beyan eder. ZİYARETÇİ ye ait kişisel verilerin bahsi geçen şekilde açıklanması,
aktarılması ve saklanması yalnızca ŞECE faaliyetleri çerçevesinde ve ilgili mevzuatın izin verdiği
ölçüde gerçekleşecektir.
3. ŞECE, ZİYARETÇİ’nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu kişisel
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri
almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.
4. ŞECE, sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi söz konusu verileri, faaliyeti veya
kanuni yükümlülükleri dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz, üçüncü kişilere devretmez
veya satmaz.
5. ZİYARETÇİ , ŞECE ’nin sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile
Borçlar Kanunu'nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu
Sözleşmeyi feshetmekte ve site kullanımı ve internet sitesi ziyareti nedeni ile verdiği onaylardan
dolayı işbu rıza beyanlarından dönmekte serbesttirler. Ziyaretçi; Müşteri hizmetleri çağrı

hattımızı arayarak e-posta/SMS gönderim listemizden kolayca çıkabilir.
ZİYARETÇİ , ŞECE'ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru
olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin
gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle ŞECE’nin maruz kalabileceği her
türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde ŞECE kayıtlarının ve bilişim sistemindeki
verilerin kesin delil sayılacağını kabul eder.

Yukarıda yer alan cep telefonu numaram üzerinden benimle ŞECE tarafından yürütülen genel ve
özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve
diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak
dahil olmak üzere işbu sözleşmede belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin
bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum.
Yukarıda yer alan e-mail bilgilerim üzerinden benimle ŞECE tarafından yürütülen genel ve özel
kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer
müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere
sözleşmede belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla
kullanılmasına izin veriyorum.
ŞECE İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Prensiplerini okudum, anladım ve kabul
ediyorum. Sözleşmede internet sitesi ziyaretçisinden kısaca ZİYARETÇİ olarak bahsedilecek olup,
Kampanyalardan, çekilişlerden ve hediye kuponlarından haberdar olmak istiyorum.

