Gizlilik politikası güncellemesi:
Gizlilik Beyanı ve
Çerezlerin Kullanımı
https://www.theworldofouzo.gr
www.theworldofouzo.gr 'i (bundan sonra "Web sitesi") ziyaret ettiğiniz için
teşekkür ederiz ve kişisel verilerinizin korunmasının öncelikli meselemiz
olduğunu size temin ederiz.
Bu güncelleme, Uzo Plomari İsidoros Arvanitis'in "Uzo Dünyası: Uzo Müzesi"
'nin resmi web sitesi olan www.theworldofouzo.gr aracılığıyla işlenen kişisel
verilerle ilgilidir.
Faydalı Tanımlar
Daha iyi bilgilendirilmeniz için, aşağıda belirtilen anlamı taşıyan aşağıdaki
terimleri kullanıyoruz:
a)
"Kişisel veriler": gerçek bir kişiyle ilgili bilgiler anlamına gelir. İlişkili
olduğu kişi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilirse [yani isim, ev adresi
ve diğer iletişim bilgileri (telefonlar, e-postalar), internete "girmek" için
kullanılan cihazın internet protokol adresi (IP adresi), yaş, cinsiyet, ilgi alanları
vb.], bu durumda kişisel sayılırlar. Kişisel verilerin ilişkili olduğu gerçek kişiye
"veri konusu" denir.
b)
"İşleme", toplama, kayıt, organizasyon, yapı, depolama, ayarlama veya
değiştirme, bilgileri kurtarma, bilgi arama gibi kişisel veriler üzerinde otomatik
araçların kullanımıyla veya onlarsız gerçekleştirilen tüm işlemleri, kullanım,
açıklama, yayma veya başka bir elden çıkarma, bağlantı kurtma veya birleşme,
kısıtlama, silme veya imha şeklidir.
c)
"Mevzuat": Avrupa Birliği 2016/679 (GDPR) Yönetmeliği dahil, kişisel
verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin Yunan ve
AB mevzuatı.
d)
"Günlükler": Sunucumuza (server) kaydedilen site trafiği elektronik
kayıtları.
e)
"Çerezler": Siteyi ziyaret ettiğinizde elektronik cihazınıza (bilgisayar,
cep telefonu, tablet) yüklenen ve sitedeki navigasyonunuz hakkında belirli
bilgiler sağlayan metin şeklinde küçük veri dosyaları (Ayrıntılı bilgi için
Çerezler hakkında bilgilendirme'ye bakınız)

Sorumlu İşlemci
Avrupa Verilerin Korunması Genel Yönetmeliği (VKGY) madde 4 paragraf 7
uyarınca, sorumlu işlemci Plomari Ouzo Distillery Isidoros Arvanitis S.A.'dir
(bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır).
Bizimle iletişime geçmek için e-mail isarvanitis@ouzoplomari.gr, bize verdiğiniz
verileri (Adınız ve soyadınız, Adres, Telefon, Ε-mail, Tarih, Talep, Κaynak emaille gelen mesajlar için ve Adınız ve soyadınız, Ε-mail, Tarih, Talep, iletişim

formu üzerinden gelen bilgiler için), sorularınıza cevap vermek üzere
saklıyoruz.
Bu kapsamda, artık kayıtlı olmaları gerekmiyorsa, bu tür verileri siliyoruz veya
yasal bir zorunluluk yoksa, Şirket prosedürleri de dahil olmak üzere,
işlemlerini sınırlandırıyoruz.
Hangi verileri işliyoruz ve hangi amaç için
A) Sunucumuza otomatik olarak saklanan bilgiler
(1) Veri günlükleri (data logs)
Siteye giriş yaptıktan sonra, özellikle tarayıcınız tarafından
sunucumuza (server) iletilen aşağıdaki kişisel verileri (günlükleri)
topluyoruz:
- İnternet Protokol Adresi (IP Adresi).
- Talebin tarihi ve saati.
- Greenwich Ortalama Saati ile Saat Dilimi Farkı (Greenwich Mean Time
- GMT).
- Talebin içeriği (belirli sayfa).
- Erişim durumu / HTTP Kodu (Statuscode).
- Her aktarılan veri miktarı.
- Talebin kaynaklandığı web sitesi.
- Tarayıcı (browser).
- İşletim sistemi ve yüzeyi.
- Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.
(2) Çerezler (Cookies)
Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, Web Sitesini kullanırken,
bilgisayarınıza çerezler, yani kullandığınız cihaza kaydedilen ve
sunucumuza (server) cihazınızı tanıyan bilgiler gönderen küçük metin
dosyaları (text files) kaydedilir, yani, eşsiz bir kimlik numarası oluşturulur.
Web sitemize tam erişiminiz ve kullanımınız için kesinlikle gerekli olan ve
daima etkin olan "oturum çerezleri" dışında, diğer tüm çerezlerin sadece siz
onayınızı verdikten ve Web sitesine girişiniz esnasında bunları
etkinleştirdikten sonra sunucumuzda kaydedildikleri belirtilir.
Bu veri günlükleri ve çerezler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
a)

Siteye erişmenizi ve siteye göz atmanızı kolaylaştırırlar.

b)

Kullanıcı davranışını değerlendirme amacıyla (örneğin, üçüncü şahıslar

aracılığıyla davranışsal reklamcılık amacıyla), siteyi yönetme, analiz etme,
geliştirme ve ayrıca ziyaretçilerimizin sayısı, her birinin bizi kaç kez ziyaret
ettiği, coğrafi kökenleri, Siteyi hangi dilde görmeyi tercih ettikleri, hangi
sitelerin bizi en sık ziyaret ettiği gibi istatistiki bilgilerin ihracı ve analizi.
c)
Potansiyel teknik sorunları ele almak ve Web Sitesini kötü amaçlı veya
yasa dışı kullanımlardan korumak için (örneğin, internet protokol adresleri
dosyası aracılığıyla).
Çerezler (cookies) hakkında bilgilendirme
Web Sitemiz tarafından kullanılan çerezler, aşağıdaki tabloda detaylı olarak
listelenmiştir ve başlıca aşağıdaki türlere ayrılır:
a)
Web sitemize engelsiz erişmeniz ve kullanmanız için kesinlikle gerekli
olan ve devre dışı bırakılamayan "Oturum çerezleri". "Oturum çerezleri",
kullandığınız cihazda saklanan ve cihaz tanımlayıcılarınızı sunucumuza
gönderen küçük metin dosyalarıdır, yani benzersiz bir kimlik numarası
oluşturulur.
"Oturum çerezlerini" sadece sitemiz okuyabilir. Amaçları, internette gezinmeyi
kullanıcıya daha dost ve daha etkili hale getirmektir.
Tarayıcıyı kapattığınızda veya bağlantıyı kestiğinizde oturum çerezleri silinir.
Özel olarak, oturum çerezleri aşağıdaki bilgileri içerir:
• Eşsiz - rastgele - site ziyaretçisi kimliği.
b)
Sadece bize izin verdiğiniz taktirde, yani sadece Siteye erişiminiz
esnasında sağladığımız uygun bağlantılar üzerinden etkinleştirirseniz
kullanabileceğimiz "İsteğe Bağlı Çerezler", kullanabilirsiniz. Her halükarda,
"İsteğe Bağlı Çerezler"i her zaman aynı şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.
Ayrıca, "İsteğe Bağlı Çerezler"imiz aşağıdakilere ayrılmaktadır:
i Tercihlerinizi görmemize, tüm ziyaretçilerimizden istatistikler çıkarmamıza
ve böylece Web Sitemizi geliştirmemize izin veren "Analiz Çerezleri". Özel
olarak, Web Sitemiz bir Google Inc. ("Google") web analitik servisi olan Google
Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics servisi, çevrimiçi cihazınızda
saklanan çerezleri kullanır ve Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmenizi
mümkün kılar. Bu veriler tanıtım, pazar araştırması veya ticari amaçlar için
üçüncü taraflara açıklanmaz.
ii. Reklamlarımızın sizin tercihlerinize göre düzenlenmesi için, şirketimizin
hakkında sizi en çok ilgilendiren ürünleri hakkında bilgi veren "Reklam
Çerezleri".
Kullandığımız Çerezlerin tablosu
Adı
sre_session

Kategorisi
Zorunlu

açıklama/amaç/süre
Eşsiz oturum çerezi

Etkinleştirme/Kapatma
Her zaman etkindir ve kapatma olanağınız yoktur.

Çeşitli
isimler

İsteğe
Bağlı
Çerez

Çeşitli
isimler

İsteğe
Bağlı
Çerez

Çeşitli
isimler

İsteğe
Bağlı
Çerez

İstatistiksel analiz için
servis sağlayıcılar
tarafından gönderilen
çerezler (Google
Analytics)
İstatistiksel analiz için
servis sağlayıcılar
tarafından gönderilen
çerezler (You tube).
İstatistiksel analiz için
servis sağlayıcılar
tarafından gönderilen
çerezler (Trip
Advisor).

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edin
https://policies.google.com/privacy

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edin
https://supportpolicies.google.com/youtube/answer/7671399privacy

Verilerinizi işlemenin yasal dayanağı
Verilerinizin Web Sitesi üzerinden işlenmesi, Mevzuatta belirtilen aşağıdaki
yasal dayanaklara dayanmaktadır:
1. Bir İnternet Protokolü adresini kaydetmek ve Günlüklerle Zorunlu Çerezin
gelen verileri işlemek için dayanak, Sitenin güvenliğini ve bütünlüğünü
koruma konusundaki yasal menfaatimizdir.
2. İsteğe Bağlı Çerezlerden gelen bilgilerin işlenmesi, sizin onayınıza bağlıdır,
yani Siteye giriş yaparken her bir çerezin etkinleştirmenize bağlıdır ve bunu
aynı şekilde, istediğiniz çerezleri devre dışı bırakarak, herhangi bir zamanda
geri alabilirsiniz.
Üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar
Web sitesi, ziyaretçilerini / kullanıcılarını, verilerini başka şekilde işleyebilen,
bizim kullanmadığımız çerezleri vs. içeren üçüncü kişi web sitelerine
yönlendirebilir.
Şirket, verilerinizin bu web siteleri üzerinden işlenmesinden sorumlu değildir
ve
ilgili
herhangi
bir
konuda,
konuya
ilişkin
Gizlilik
Politikası/Güncellemelerine danışabilirsiniz.
Haklarınız ve bunları nasıl kullanabileceğiniz
İstediğiniz zaman Mevzuatta belirtilen aşağıdaki hakları kullanmak için
şirketimizle iletişime geçebilirsiniz:
a) Sitede hangi verileri ve ne şekilde işlediğimizi öğrenmek için ("bilgi edinme
ve erişim hakkı"),
b)
Yanlış veya eksik verilerinizin, örneğin, e-mail değiştirdiğiniz
durumlarda düzeltilmesini ve/veya tamamlanmasını talep etmek için
("düzeltme hakkı"),
c)
Artık gerekli değilse veya yasadışı şekilde yapıldığını düşünüyorsanız

ve silme yasasının zorunlu olduğu durumlarda, verilerinizin işlenmesinin
silinmesini ve / veya kısıtlanmasını istemek ("unutulma hakkı").
d)
Yukarıdaki verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi talebiniz
beklemede olduğu sürece ve verilerinizi silmemiz gerekirse, ancak kendi
haklarınızı kullanmak için, ör. hukuki taleplerde bulunmak veya kendinizi
savunmak için saklamak istediğinizde, işlem kısıtlamasını istemek. ("işlemeyi
kısıtlama hakkı"),
e)
Verilerinizi okunaklı elektronik biçimde almak ve bunları bize
belirttiğiniz üçüncü kişilere iletmek ("veri taşınabilirliği hakkı"),
f)
Verilerinizi işlemeye karşı çıkmak, ör. artık e-posta adresinizi
kullanmak istemediğinizde ve size şirketimiz hakkında bilgi vermemizi
istemediğinizde ("muhalefet hakkı").
Yukarıda belirttiğimiz üzere, İsteğe Bağlı Çerezlerin kullanılmasına ilişkin
onayınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakarak, istemediklerinizi devre dışı
bırakabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Web Sitesinden herhangi bir şekilde etkilendiğine
inanıyorsanız, Kişisel Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkınız
vardır [1-3 Kifissias street, 11523, Athens, (+30) 210-6475600, contact@dpa.gr].
İletişim
Yukarıdaki hakları kullanmak ve Web Sitesiyle herhangi bir iletişim için,
şirketimize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz: 6 Andrea Metaxa street, 14564,
Kato Kifissia, Athens, isarvanitis@ouzoplomari.gr, konu: "GDPR".
Revizyonlar
Kişisel verilerin işlenmesinde Web Sitesindeki herhangi olası değişiklik ve /
veya Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu politikayı
mukabil şekilde değiştireceğiz ve haklarınızı etkin bir şekilde kullanabilmeniz
için uygun şekilde yayınlayacağız.

