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GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

Kişisel verilerin korunması SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “SERİ YAYIMCILIK” şeklinde 
anılacaktır) olarak bizim için büyük önem arz eden bir konu olup kullanıcıların 
hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla tarafımızca işletilen 
internet sitelerini (https://www.mathazone.com.tr/, https://magaza.mathazone.com.tr/, 
https://www.mathazone.com/) kullanan üyelerin, abonelerin, misafir müşterilerin ve 
çevrimiçi ziyaretçilerin gizliliğini korumak için çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda veri sorumlusu 
olarak “SERİ YAYIMCILIK” tarafından düzenlenen işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması 
Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra kısaca “Kanun” 
olarak ifade edilecektir) öngörmüş olduğu sistemle uyumlu bir şekilde kişisel verilerin 
işlenmesini sağlamak ve kullanıcılarımızı bu konu hakkında bilgilendirmek gayesi ile ilgili 
kişilerin [E-Mağaza üyelerinin, Veli Portal / Okul & Öğretmen Portal abonelerinin, misafir (üye 
veya abone olmayan) müşterilerin, çevrimiçi ziyaretçilerin, satın alınan ürünün teslim 
edileceği kişi/kişilerin] bilgisine sunulmaktadır. 

 
A. İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Veriler 

Aşağıdaki tabloda işlemeye konu olabilecek kişisel veriler kategorize edilerek gösterilmiştir. 
 
 

KİŞİSEL VERİ 
TÜRLERİ 

İŞLEMEYE KONU OLAN KİŞİSEL VERİLER 

 

Kimlik Verileri 
Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Velisi Olunan Öğrencinin Adı-Soyadı 
ve T.C. Kimlik Numarası ile Yaş Grubu. 

Lokasyon Verileri Yerleşim Yeri Adresi, Ülke ve Şehir Bilgisi, Teslimat Adresi. 

İletişim Verileri 
Sabit Telefon/Faks Numarası, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, 
Posta kodu. 

Finansal Veriler Vergi Kimlik Numarası, Fatura ve Ödeme Bilgileri. 
Üyelik Verileri Üye Kullanıcı İsmi, Üyelik ID Numarası. 

Müşteri/Tüketici 
İşlem Verileri 

Satın Alınan Ürün veya ürünler, Sipariş Tarihi, Sipariş Tutarı, Çağrı 
Merkezi Görüşme Kayıtları, Ticari E-posta/SMS İzni, Faydalanılan 
Kampanyalar, Kullanılan Kuponlar ve Siparişe İlişkin Bilgiler. 

 
 
 

Web Sitesi 
Kullanım Verileri 

Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Ön Bilgilendirme Formu ve 
Mesafeli Satış Sözleşmesi Onay Tarihi ve Saati, Siteye Üye Olunan 
Tarih ve Saat ile “SERİ YAYIMCILIK” Tarafından Sunulan Hizmetlerden 
Faydalanılmasını Sağlayan Diğer Hukuki Metinler ve Sözleşmelerin 
Onay Tarih ve Saatleri, E-Mağaza Sepet Bilgisi Verisi, Siteye Login 
Olma Sıklığı/Zamanları, Son Login Tarihi ve Saati, IP (Internet Protocol) 
Numarası. 
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İşlem Güvenliği 
Verileri 

Şifre, Parola Bilgileri. 

Pazarlama Verileri Çerez Kayıtları, Alışkanlık ve Beğenileri Gösteren Değerlendirmeler. 

Şikâyet/Talep 
Verileri 

İlgili Kişinin Satın Aldığı Ürün veya Hizmete İlişkin İlettiği 
Şikâyet/Talepler ile Bu İstemlerin Değerlendirilmesi veya Yönetimi 
Sürecine Dair Bilgiler. 

 
 

Tabloda belirtilen kişisel veriler, “Kanun”’un 4.maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun 
olarak aşağıda yer verilen ilkeler çerçevesinde işlenecektir. 

Buna göre söz konusu kişisel veriler: 

Ø Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

Ø Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 

Ø Belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde, 

Ø İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 

Ø İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilecektir. 

 

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

1) “SERİ YAYIMCILIK” tarafından https://www.mathazone.com.tr/ internet sitesinde sunulan 
online (çevrimiçi) eğitim hizmetlerinden ve bu hizmetle bağlantılı ürünlerden; Mathazone E- 
Mağaza bölümünde satışa sunulan ürün/ürünlerden ilgili kişilerin faydalandırılması, sunulan 
hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve buna ilişkin bilgilendirme 
yapılması, 

2) “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” abonelik formunun doldurulup bu kapsamda 
Abonelik Sözleşmesinin düzenlenmesi, ayrıca abonelik satın alımının gerçekleştirilebilmesi 
için Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması, “Mathazone E-Mağaza” üzerinden sipariş edilen 
ürün/ürünlere ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmelerin ifa edilmesi 
(yerine getirilmesi), 

3) “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” abonelik kaydının, E-Mağaza üyelik kaydının 
yapılması, işbu portal veya E-Mağaza üzerinden geri dönüş alınması ve kullanım desteği 
sağlanması ile bu hizmetlerin sağlanmasına yönelik bilgi teknolojileri ve güvenliğine ilişkin 
süreçlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi ile mevcut verilerin güncellenmesi, 

4) “SERİ YAYIMCILIK” tarafından “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” ve “Mathazone E- 
Mağaza” kullanım hizmetinin sağlanmasına ilişkin finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 
kapsamında ödeme bilgilerinin alınması, tahsilatların gerçekleştirilmesi, takibi, bunlara ilişkin 
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fatura düzenlenmesi ile geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi şeklindeki ticari faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi, 

5) “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” abonelerine, “Mathazone E-Mağaza” 
kullanıcısı/üyesi ilgili kişilere; portal ve e-mağaza giriş bilgilerinin hatırlatılması, şifre sıfırlama 
linkinin gönderilmesi, sipariş bilgilerinin iletilmesi, fatura gönderiminin sağlanması ile ilgili 
kişilerden gelecek her türlü talep ve şikâyetin alınması, değerlendirilmesi ve bunlara cevap 
verilmesi, 

6) İlgili kişilerin açık rızası doğrultusunda “SERİ YAYIMCILIK” tarafından sağlanan etkinlik, 
kampanya ürün ve hizmetler ile ilgili olarak işbu hizmet ve ürünlere yönelik iletişime geçilmesi, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması bu kapsamda sağlanan ürün ve hizmetlere 
ilişkin tekliflerin paylaşılması ile memnuniyet takibinin yapılması, 

7) İlgili kişilerin açık rızası doğrultusunda “SERİ YAYIMCILIK” tarafından işletilen web 
sitelerinde kullanılan ve detayları Çerez Politikası metninde yer alan Çerezler (Cookies) 
aracılığıyla (çerez çeşitleri, amaçları ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) 
Politikası metnini inceleyebilirsiniz) yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz 
yapılarak ilgili kişilerin tercih ve beğenilerine göre ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve 
pazarlamasının yapılması, 

8)  213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca doğru ve eksiksiz şekilde vergisel yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca satıcı sıfatıyla 
tüketiciye yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 6098 Türk Borçlar Kanunu uyarınca 
sözleşmesel ilişkiden kaynaklı karşılıklı borç yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 6102 sayılı 
 Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir olma sıfatına bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 

9) “Tebliğ” m.5/1-e hükmüne göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispat 
edilebilmesi ile “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” hizmetine ve “Mathazone E- 
Mağaza” satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta delil olarak 
kullanılması. 

 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Tabloda belirtilen kişisel veriler, “SERİ YAYIMCILIK” adına veri işleyen sıfatına haiz bilgi 
teknolojileri alt yapı hizmeti sağlayıcısı olan “MADE IN WEB” firması ile 
https://www.mathazone.com.tr/ internet sitesinde ürün/ler ve hizmet/lerin sunulması, 
sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili faaliyetlere ilişkin bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerinin 
sağlanması amacıyla “Kanun”’un 8.maddesine uygun olarak açık rızanın gerekmediği hallerde 
doğrudan; açık rızanın gerektiği hallerde ise açık rıza alınarak paylaşılmaktadır. 

Ödeme verileri, https://magaza.mathazone.com.tr/ internet sitesinde yer alan ödeme ekranı 
üzerinden kredi/banka kartı ile yapılacak satın alım işlemlerinin güvenli bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ödeme hizmetleri sağlayıcısı olan Nestpay Ödeme 
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Hizmetleri A.Ş’ ye [Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı lisans ile faaliyet 
gösteren ve Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS) sertifikasına sahip olan 
ödeme kuruluşu] aktarılmaktadır. [Ödeme ekranına girilen kredi kartı/banka kartı numarasının 
sadece ilk dört ve son dört hanesi, geri kalan tüm haneler (*) işareti ile şifrelenerek, herhangi 
bir ödeme problemi gerçekleşmesi durumunda ilgili kişi ile iletişime geçilip söz konusu 
problemin kaynaklandığı kredi kartı/banka kartının tespit edilebilmesi ve gerekli işlemlerin 
yapılabilmesi amacıyla saklanmaktadır. Kredi kartı/banka kartının ilk dört ve son dört hanesi 
haricinde ilgili kişi tarafından ödeme ekranına girilen hiçbir ödeme verisi “SERİ YAYIMCILIK” 
nezdinde saklanmamaktadır.]. 

Ayrıca “Veli Portal” / “Okul & Öğretmen Portal” ve “Mathazone E-Mağaza” hizmetinin 
sağlanması ve bu kapsamda yürütülen süreçlerin icrası amacıyla sınırlı olmak üzere; Şirket 
yetkilileri, iş ortakları, hizmeti sağlayıcıları ile “Kanun”’un 8.maddesine uygun olarak açık 
rızanın gerekmediği hallerde doğrudan; açık rızanın gerektiği hallerde ise açık rızanın alınması 
suretiyle paylaşılabileceği gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurumu gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile toplanan kişisel veriler 
paylaşılabilecektir. 

 

Ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel veriler https://www.mathazone.com.tr/ ve https://magaza.mathazone.com.tr/ 
internet sitesinde yer alan formların doldurulması ve ilgili onay kutucuklarının işaretlenmesi 
ile elektronik ortamda otomatik olarak, “SERİ YAYIMCILIK” iletişim bilgilerinde yer alan telefon 
numaraları aracılığıyla işitsel olarak veya ilgililerin “SERİ YAYIMCILIK” adresine gönderecekleri 
yazılı başvuru/talepler ile yazılı olarak toplanabilmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler “Kanun” un 5. maddesinde belirtilen: 
 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması, 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 



Sayfa 5 / 8  

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

şeklindeki hukuki sebeplere, bu sebeplerin mevcut olmaması durumunda ise ilgili kişinin açık 
rızasına dayanılarak işlenmektedir. 

 

D. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
 

“SERİ YAYIMCILIK” ve aracı hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaya ve azami özeni göstermeye 
çalışmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilere yetkisiz erişimin, bu verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesinin, ifşa edilmesinin, değiştirilmesinin veya yok edilmesinin engellemesi için gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

“SERİ YAYIMCILIK” ve aracı hizmet sağlayıcıları, ilgili kişilere sunulan hizmetlerin güvenliğinin 
sağlanabilmesi için dijital sistemlerde güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) 
şifrelemesi şeklindeki güvenlik teknolojisi altyapılarını kullanmaktadır. Güvenli Soket Katmanı 
(SSL) protokolü, İnternet Güvenlik Araştırma Grubu (ISRG) Sertifika Uygulama Bildirimi (CPS) 
Versiyon 2.8 (v.2.8)’e uygun olarak “Let’s Encrypt Authority X3” tarafından sağlanmakta olup 
internet üzerinden güvenli veri iletimini sağlayan güncel bir protokoldür. İnternet tarayıcıların 
web sitesi çerçevesi içerisinde görülen asma kilit resmi, ilgili siteye yapılan bağlantının Güvenli 
Soket Katmanı (SSL) ve Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) ile şifreli bir şekilde yapıldığını ifade 
etmektedir. Ayrıca, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından işletilen web siteleri, mobil uygulama ve 
mobil siteler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenirken Güvenli Soket Katmanı (SSL) teknolojisi 
koruması altında veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. 

“SERİ YAYIMCILIK” tarafından işletilen web sitelerinde, üçüncü (dış) web sitelerine 
yönlendirme linkleri verilebilir. Üçüncü (dış) web sitelerine verilen bağlantılar veya 
yönlendirmeler nedeniyle bu sitelere ilgili kişiler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde; 
toplanan veriler ile söz konusu web sitesi içerikleri, gizlilik ve güvenlik politikaları ve diğer web 
sitelerine yapılan yönlendirmelerden tamamen üçüncü (dış) site sorumlu olup, “SERİ 
YAYIMCILIK”’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
İlgili kişilerin “SERİ YAYIMCILIK” ile gerçekleştirecekleri e-posta iletişiminde söz konusu iletim 
şifrelenmediği takdirde e-posta içeriğinin güvenliğinin garanti altına alınamayacağından söz 
konusu e-postaların güvenliğinden ilgili kişiler sorumlu olacaktır. 

 
 

E. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı 
 

“Kanun”’un 11.maddesine göre, ilgili kişi, kişisel veri sahibi olarak veri sorumlusuna 
başvurarak kendisiyle ilgili; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
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b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 

e. 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 

 
haklarına sahiptir. 

 
Yukarıda belirtilen bu haklarınızı kullanmak için; 

 
 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesine uygun olarak 
hazırlanan ve https://www.mathazone.com.tr/tr/icerikler/kisiselverilerinkorunmasi sitesinde 
yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu”’nu doldurarak ve varsa ekleri ile birlikte: 

1. Alıcı: Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret Ltd. Şti. Alıcı 
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian İş merkezi I Blok No:163 
Ataşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak ıslak imzalı şekilde, 

 
2. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan kişi 

adına tanımlı güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olan formun “SERİ 
YAYIMCILIK” adına kayıtlı kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine 
gönderilmek suretiyle ya da, 

3. Önceden “SERİ YAYIMCILIK”’a bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi 
kullanarak, kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine gönderilmek 
suretiyle, 

başvurunuzu yapabilirsiniz. 
 

Islak imzanızı içeren yazılı başvuru yöntemini kullanmanız halinde bu başvurunun “SERİ 
YAYIMCILIK”’ın yukarıda belirtilen adresine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yazılı başvurularda, 
veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer 
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yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru 
tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve 
en geç 30 (otuz) gün içerisinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından başvurunuz cevaplandırılacaktır. 

 
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse 10 
(on) sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa güncel mevzuat 
hükümlerine göre işlem ücreti alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından 
kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek 
gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından talep edilebilecek 
ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 

 
F. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

 
“SERİ YAYIMCILIK”, işlediği kişisel verileri, “Kanun”’un 7.maddesine göre; ilgili kanunlar 
tarafından öngörülmüş olan sürelere kadar ve veri işleme amacının gerektirdiği süreler 
boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler, Kişisel Verilerin 
 Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 
silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu yönetmeliğe göre: 

 
Ø Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
 
Ø Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 

geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
 
Ø Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi 

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 
getirilmesidir. 

 

İlgili kişi, Kanunun “SERİ YAYIMCILIK”’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini talep ettiğinde; 

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; “SERİ YAYIMCILIK” talebe konu 
kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. “SERİ YAYIMCILIK”, ilgili 
kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak ve ilgili kişiye bilgi verecektir. 

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler 
üçüncü kişilere aktarılmışsa “SERİ YAYIMCILIK” bu durumu üçüncü kişiye bildirecek; üçüncü 
kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin edecektir. 

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep “SERİ YAYIMCILIK” 
tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün 
içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilecektir. 
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G. Diğer Hususlar 

“SERİ YAYIMCILIK” tarafından sağlanan hizmetler kapsamında; 18 yaşından küçükler ve 
kısıtlılar veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın söz konusu sözleşmelerin, alım- 
satım işlemlerinin tarafı olamazlar. Aksi halde ilgili sözleşmeler geçersiz hale gelecektir. “SERİ 
YAYIMCILIK” işbu sözleşmelerin geçersiz hale gelmesinden sorumlu olmayacağı gibi uğradığı 
zararın tazminini karşı taraftan talep edebilecektir. 

 
Ğ. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Değişiklik Yapılması 

“SERİ YAYIMCILIK” tarafından işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda 
değişiklikler, güncellemeler yapılabilir. Söz konusu değişiklik ve güncellemeler yeni/güncel 
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayımlanması ile birlikte derhal geçerli 
olacaktır. Bu değişiklik ve güncellemelerden ilgili kişilerin haberdar/bilgi sahibi olması için 
güncellenen metinler, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından işletilen web sitelerinde derhal 
yayınlanarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

Bilginize sunulur. 

Saygılarımızla, 

SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 


