BOSS QR KULLANIM KOŞULLARI, ŞARTLAR VE
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşbu sözleşme Boss QR uygulamaları ile bu uygulamayı kullanan kullanıcıların kullanım
koşulları ve şartlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Tanımlar

Kullanıcı : Üyelik formu dolduran veya Boss QR uygulamasını kullanarak Qr Kod oluşturan ve
Qr kod okuma işlemi yapan veya Boss QR oluşturma uygulaması tarafından oluşturulmuş QR
kodları okutan tüm kurumlar ve şahısları ifade eder.
Boss Qr : www.bossqr.com alan adı altında yayınlanan tüm hizmetler ve mobil uygulamaları
ifade eder.
Hak, Yükümlülükler KVK ve Çerezler

Boss QR sunduğu hizmet ile kendisine ait içerikler dışındaki içerikler açısından 5651 sayılı
İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla İşlenen suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına
sahip olup, bahsi geçen içeriklere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul
ve beyan eder.
Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel
ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan,
müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri
teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak
zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya
alarak veya sona erdirerek yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı
mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri geldiğinde paylaşma hakkını
saklı tutacaktır.
BossQr fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler ve sözleşme maddeleri üzerinde değişiklik yapma
hakkını her zaman saklı tutar.
BossQr Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek veya kullanıcıların birbirleri ile iletişime
geçebilmesi amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, telefon, e-posta adresi, vb.) talep edebilir.
İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya
Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesinde kullanılabileceği
gibi her türlü anket çalışmasında, kullanıcı deneyim ölçümlenmesinde veya geri bildirim
çalışmalarında ve analizinde kullanılabilir.
Kullanıcılara gerekli hallerde sms ve email gönderilebilir. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet
Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte
ve saklanmaktadır. Kullanıcı, işbu kişisel verilerin BossQR tarafından saklanmasına ve
işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup ve işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında kullanılmasını ve 3. Kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul ve beyan eder.
Kullanıcılara ait kisisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alisveris
konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarinda ilgili fonksiyonlar açik ise bluetooth, beacon ve
genel-özel kablosuz ag baglantilarindan uygun teknik yöntemler ile alinabilir, yurt içinde ve
disinda islenebilir, aktarilabilir analiz ve yeniden hedefleme, pazarlama çalışmalarında
kullanılabilinir.

Çerezlerin Kullanımı
BossQR (mobil uygulamalari dahil tüm dijital platformlarinda) muhtelif türde çerezler
kullanmaktadir. Bunlar oturum çerezleri, kalici çerezler, zorunlu çerezler, islevsellik çerezleri,
analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanimlama bilgileridir.
Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir sekilde çalismasini ve gelistirilmesini,
kullanici deneyiminin kisisellestirilmesini ve iyilestirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret
edebilmesini ve/veya tarafina (duruma göre internet tarayici ve/veya ilgili mobil uygulama
kapali olsa dahi görebilecegi) ticari-sosyal amaçli bildirimler yollanmasini ve genel olarak site
kullanicilari-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek baskalarina ait sitelerde (sosyal medyaaglar ve online reklam aglari dahil) genel ya da özellestirilmis bilgilendirmeler, reklam ve
tanitimlar sunulmasini-iletilmesini saglamak amaciyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara
yerlestirilen küçük veri parçaciklaridir.
BossQr (mobil versiyonlari dahil) kullanan kullanıcılar yukarida belirtilen uygulamayi, keza ilgili
tanimlama bilgilerinin burada, kisisel veri mevzuatinda ve bu bilgilendirme metninin diger
kisimlarinda çesitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-sartlarda islenmesini (bu
çerçevede üçüncü kisilere aktarim-paylasimlari ve kullanmalari dahil) kabul etmis sayilirlar.
Kullanıcılar istedikleri her zaman cihazlarindaki program ve/veya isletim sistemi ve/veya
internet tarayicisinin ayarlarindan çerezleri düzenleyerek kaldirabilirler ve/veya anilan
bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazin/programin arzu edildigi gibi
çalismayabilecegi ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacagi bilinmelidir).
Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki
emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi
makamlara açıklanacaktır.
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Şirketimize
başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.
a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini
ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin
Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca
bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini
isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar
çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
Kişisel veri sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini kisiselveri@bossqr.com hesabı’na güvenli
elektronik imzalı e-posta göndererek yapabilir

Başvuruda bulunması zorunlu alanlar ;
1. a) Ad Soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç ) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu
Ayrıca, Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, tebliğ edildiği
tarih, başvuru tarihidir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü
kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz)
gün içinde sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu
olabilecektir
Kişisel veriler ile ilgili başvurular;
-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, pazarlama,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
-Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil
etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesi
-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi,
-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
-Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi
-Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
-Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

-Başvuru usulüne uyulmaması
hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.
KVKK Politikası’ nda belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin
yukarıda açıklanan yöntemlerle ve başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle
göndermeniz gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır.
Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru
sahibine bildirilir.
Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap
verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve
her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulunu'na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

