Nokta İstanbul
A y d ı n l a t ma M e t n i

İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş., Nokta İstanbul, olarak kişisel verilerinize
gereken hassasiyeti göstermekte; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
ve General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri kapsamında yükümlülüklerimizi
itina ile yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda; İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu
(ICANN) ile anlaşmamız ve kuralları gereği, ICANN tarafından .IST ve .ISTANBUL domain
satışları için yetkilendirilen mercii olarak; Domain satış işlemi gerçekleştirilen anlaşmalı
olduğumuz ICANN-akredite şirketler (Registrar’lar) ve onların anlaşmalı olduğu şirketler
(Reseller’lar) aracılığıyla veya sitemizi ziyaret etmeniz ve sitemizde yer alan iletişim
formlarından, elektronik posta ile veya İBB Beyaz Masa üzerinden bize ulaşmanız halinde
tarafımıza iletilen kişisel verileriniz KVKK ve GDPR hükümlerine uygun olarak toplanmakta
ve tutulmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz güçlü güvenlik duvarı uygulamalarıyla koruma altında
bulunup; kanun ile izin verilmiş ve burada belirtilenlerin dışında kalan üçüncü kişilerin bu
verilere erişimi engellenmiş bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz
Domain satın alım işlemi gerçekleştirmeniz halinde:
- Ad-Soyad
- Kurum
- Adres
- Telefon
- Fax
- E-mail
gibi kişisel verileriniz, domain satış ve kiralama sözleşmesi gereği toplanmakta ve
hesabınızla ilişkili olarak ICANN kuralları gereği anlaşmamız olan İrlanda merkezli GDPRuyumlu firma olan Afilias tarafından tutulmaktadır. ICANN-akredite şirketler vasıtasıyla
gerçekleştirdiğimiz domain satışı esnasında yukarıda belirtilen kategoriler haricinde
herhangi bir kişisel veriniz toplanmamaktadır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde;
Bağlantı yaptığınız ülke, IP adresi gibi bir kısım verileriniz çerez ve benzeri algoritmalar
aracılığı ile performans iyileştirmeleri ve sizlere sunulan hizmetin kalitesini artırmak
amacıyla toplanmaktadır.
Sizlerin ulaştırdığı bilgiler;
Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bize ulaştırdığınız istek, öneri ve şikayetlerinizle
alakalı olarak kendi açık rızanızla göndermiş olduğunuz kişisel verileriniz bu kapsama
girmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
•

Kişisel verileriniz;
Sizin adınıza teknik Domain işlemleri gerçekleştirmek, ürün ve hizmetlerimizi
iyileştirmek, geliştirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere
alternatifler sunabilmek amacıyla,

•

Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların
değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması
amacıyla,

•

Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun
ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi gibi amaçlar için,

•

Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği
veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak üzere
Tarafımızca güvenli bir biçimde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması, Yok Edilmesi,
Anonimleştirilmesi
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla
orantılı bir şekilde saklanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz ICANN kuralları gereği veri
tutma, veri muhafaza hizmetleri için anlaşmalı olduğumuz, Iron Mountain ve Domain satışı
ile alakalı olarak uzman teknik altyapı sağlayıcı firmamız Afilias nezdinde tutulmaktadır.
Bahsi geçen firmalar; GDPR uyumlu olup verilerin güvenliği had safhada sağlanmaktadır.
Kişisel verileriniz, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda
ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenme
amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini
için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek
veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;
•

Kişisel verilerinizin işlenmekte olup olmadığına dair bilgi almak,

•

Kişisel verileriniz işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu işleme faaliyetinin amacına uygun olarak
işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme ve bu talebin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

•

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak meşru olarak işlenmiş
olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan bu işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

•

İşlenen verilerin çeşitli algoritmalar aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına kişisel veri güvenliğine ilişkin
taleplerinizi legal@nic.istanbul e-mail adresimize iletebilirsiniz.

