ULTRA TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI
Ultra Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") tarafından işletilen
https://www.ultraturizm.com.tr/ adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”)’ ni herhangi
bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek
amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir.
Çerez nedir?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren
küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını
amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için
kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda
veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi
toplayamamaktadır.
Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz
hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi
toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden
kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır.
Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı
kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde
oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.
Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda hâlihazırda
bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini
engelleyebilirsiniz.
Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön
tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri
yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının
yardım menüsüne bakılabilirsiniz.
İnternet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?
Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanımaktadır:
•

Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

•

Üçüncü taraf çerezleri engelleme

•

Belli sitelerden çerezleri engelleme

•

Tüm çerezleri engelleme

•

Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca,
çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Ultra Turizm ve Ticaret A.Ş.’ ne ait web
siteleri dâhil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.
Bu kapsamda ;
1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; elektronik ortamda internet sitemizi ziyaretiniz
kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla
Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan
kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri ile Şirket Ana Politikası’nda belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla
da işlenebilmektedir.
Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler
analiz edilebilmekte ve saklanabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirket, internet sitesi aracılığı ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi
yönde bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir
nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Her Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi aşağıdaki haklara sahiptir.
a) Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel Verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında
taleplerini;

•
•
•

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter kanalıyla ““Ziya Gökalp Caddesi İnkilap Sokak
No : 18 / B, Kızılay - ANKARA”” adresine gönderebilir,
Güvenli elektronik imza ile ultraturizm@hs01.kep.tr adresine başvurabilir ya da
Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanarak info@ultraturizm.com.tr adresinden iletebilir.

Şirket, bu Politikanın ve Kanunun uygulanması ile ilgili talepleri başvuruda yer alan talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır.
Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen ve aşağıda yer
verilen ücretler alınabilir. Başvurunun, Şirket’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan
ücret Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi' ye iade edilir.

