
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Üyelerimizin, müşterilerimizin sitemize vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, 
korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik 
Politikası benimsenmiştir.

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi 
ve işlemin mahiyetine göre ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve 
internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları 
tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca 
online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler, 
tarafında görülmez ve kaydedilmez).
Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi 
güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka 
kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından 
görüntülenemez. 
Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü 
sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca 
üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve 
diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, 
muhtelif ürün/hizmetlerin ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından 
verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli 
tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları 
için süresiz olarak kayda alınabilir ve belirtilen kuruluşlar nezdinde 
saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve 
kullanılabilir.
Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm 
kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım 
şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka 
herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, 
keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve 
diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve 
kayıplardan sorumlu değildir.
Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile 
danışabilirsiniz.

Kullanım ve Gizlilik Şartları/Kişisel Verilerin Korunması
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Değerli Müşterilerimiz, FİTN CO SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR DAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ (Fit’nco) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili 
uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi 
şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime 
geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki 
gibidir;



A- Kişisel Verilerin Korunması
6698 sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da 
belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri 
kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan 
sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce 
öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum 
gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, 
depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal 
gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin 
verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde 
işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini 
rica ederiz.

B- Kişisel Verilerin Tedarik Edilmesi, İşlenmesi Ve Hukuki Gerekçe
Fitn’co olarak, siz müşterilerimiz ve üyelerimize hizmetlerimizi ve 
kampanyalarımızı duyuran SMS ve http://www.fitnco.fit/ ve adresli sitemize ve 
FİTNCO app üzerinden üye olmanız, siteden bir ürün satın almanız 
durumlarda, daha iyi hizmet verebilmek, tarafınıza çeşitli avantajların 
sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim 
mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı 
doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5651 Sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ,
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 
ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi 
sağlayacak kişisel verilerinize (isminiz, soy isminiz, mail adresiniz, telefon 
numaranız, TC Kimlik numaranız, adresiniz sosyal medya hesaplarınızla 
bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla 
paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz, alışveriş 
noktası ve zamanı, ödeme miktarı ve ürün bilgileri) ve bu verilerinizin 
FİTN’CO olarak veri sorumlusu sıfatıyla saklanması ile işlenmesi amacıyla 
açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır.
C- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Şirketimizce, kurumsal web sitemiz, online işlemler ve çağrı merkezi gibi 
kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, 
doğrudan siz müşterimizden edinilebilmektedir.
D- Kişisel Verilerin Güvenliği Ve Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
FİT’NCO ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca arz 
edilmiş olunan bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda işbu kapsamda 
tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, FİTN’CO nezdinde yer alan veri 
tabanında 6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi 
gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza 
kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler yukarıda belirtilenler 



dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle 
paylaşılmayacaktır.
E- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel 
verileriniz hakkında bizimle  fitncobyozge@gmail.com, info@fitnco.fit 
adreslerinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel 
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı 
kullanabilirsiniz.

F- Kişisel Verilerinizin Doğru Ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde 
muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından 
önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel 
verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi bizimle 
iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak 
yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek 
kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır.
G- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında 
belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 
Sayılı KVKK m.7/1.  uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan 
kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca 
kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca 
anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

H- Müşteri/Üye Beyanı:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz 
tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda 
belirtt iğ im tarihte temin ettiğ imi; okuduğumu, incelediğ imi, 
değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak 
kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin 
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava 



haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere 
İlişkin Bilgilendirme”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı 
yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve 
yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle 
paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat 
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


