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Kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, verilerinizi yalnızca 
yasal düzenlemeler temelinde işleriz (DSGVO, TKG 2003). Bu gizlilik politikasında, web 
sitemizdeki veri işlemenin en önemli yönleri hakkında sizi bilgilendiririz. 

 

İletişim 

Web sitesi veya e-posta yoluyla bir form aracılığıyla bize ulaşırsanız, verileriniz, talebi 
işlemek ve takip eden sorular için 12 aylık bir süre boyunca saklanır. Bu bilgileri sizin 
rızanız olmadan paylaşılmaz. 

 

Çerezler 

Web sitemiz çerezleri kullanıyor. Bunlar, tarayıcıyı kullanarak cihazınızda saklanan küçük 
metin dosyalarıdır. Zarar vermezler. 

Tekliflerimizi kullanıcı dostu yapmak için çerezleri kullanıyoruz. Bazı çerezler siz onları 
silene kadar cihazınızda saklı kalır. Bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamıza izin 
verir. 

Bunu istemezseniz, tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda sizi bilgilendirecek 
şekilde ayarlayabilir ve buna yalnızca bireysel durumlarda izin verebilirsiniz. 

Çerezleri devre dışı bırakmak sitemizin işlevselliğini sınırlayabilir. 

 

Çerez olmadan işlev kısıtlamaları 

Çerezleri kullanmamıza genellikle izin vermiyorsanız, belirli özellikler ve sayfalar 
beklendiği gibi çalışmayacaktır. Özellikle, giriş çalışmaz. 

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri her zaman silebilirsiniz. Prosedür tarayıcılar için 
farklıdır, lütfen tarayıcı kullanım kılavuzuna bakın (tarayıcı menüsünde "Yardım" altında) 

 

İnternet analizi 

Bu web sitesi, web analizi hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD'dir. 

Google Analytics çerezleri kullanır. 

Google Analytics'teki kullanıcı verilerini işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google 
Gizlilik Politikası'na bakın: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr 

Koleksiyonun oluşturduğu verilerden Google tarafından toplanmasını ve web sitesini 
kullanımınızla ilgili olarak bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini ve aşağıdaki 
bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyebilmenizi önleyebilirsiniz: https: / 
/tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = tr 

IP adresiniz algılandı ancak hemen (örneğin, son 8 biti silerek), önceden takma. Sonuç 
olarak, sadece kaba bir yerelleştirme mümkündür. 

Google ile bir veri işleme sözleşmemiz var. 

Veri işleme, § 96 Abs 3 TKG'nin yasal düzenlemeleri ve ayrıca DSGVO'nun 6 (bkz.) Abs 1 
a) (rızası) ve / veya f (meşru menfaati) yasal düzenlemeleri temelinde gerçekleşir. 

DSGVO (meşru faiz) anlamındaki endişemiz, teklifimizin ve web sitemizin 
iyileştirilmesidir. Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için önemli olduğu için, kullanıcı verileri 
takma addır. 

Kullanıcı verileri 28 aylık bir süre için saklanır. 

 



 

Haklarınız 

Prensip olarak, bilgi, düzeltme, silme, kısıtlama, veri taşınabilirliği, iptal ve muhalefet 
hakkına sahipsiniz. Verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini 
düşünüyorsanız veya veri koruma iddialarınız başka şekilde ihlal edilmişse, denetleme 
kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. Bu Kurum Avusturya'da, veri koruma yetkilisidir. 

Bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz: 

BEST Institute for Professional Development and Personal Training GmbH  

A-1070 Viyana, MariahilferStraße 8 

Tel .: +43/1/585 50 50 

Faks: +43/1/585 50 50 - 77 

E-Mail: office@best.at 

 

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara 

0312 216 50 00  

www.kvkk.gov.tr 

 


