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QS MİKRO DAĞITIM A.Ş. 

WHATSAPP İLETİŞİM HATTI İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ 
Toplanan kişisel verileriniz (Ad/Soyad, Telefon Numarası, Mesaj) veri sorumlusu olan QS Mikro Dağıtım A.Ş. 

(bundan böyle ‘’Şirket’’ ya da ‘’QuickShipper’’ olarak ifade edilecektir) tarafından hizmetlerimizin tanıtılması, 

sunulan hizmetlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin 

değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi amaçlarıyla 5/2-ç)“Veri 

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması” nedeniyle; tarafınıza tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 

ise yalnızca ‘’Açık rıza vermeniz’’ halinde kullanılır. 

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin ve tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi amaçları ile ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarımız dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamakla birlikte 

kullanmakta olduğumuz sunucuları Prineville, Oregon'da Facebook veri merkezi kampüsünde bulunan 

WhatsApp uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) iletişim sağlanmakta olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar 

doğrultusunda bu bilgiler kaydedilmektedir. Prineville, Oregon'da Facebook veri merkezi kampüsünde 

depolanan veriler ise söz konusu iletişimin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle şirket tarafından 

paylaşılmaktadır. İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin 

sağlanması amacıyla teknik imkanların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.   

Çevrimiçi (online) sohbete katılmanız sonrasında kayıt altına alınan çevrimiçi WhatsApp sohbetlerinde görsel ve 

işitsel verilerinize alenileştirdiğiniz ölçüde erişebilirler. Bu noktada tarafımızca herhangi bir aktarım 

yapılmamakta olup, WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde, gönderilen mesajları sadece siz ve iletişim 

kurduğunuz kişi okuyabilir. WhatsApp da dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf mesajlarınızı okuyamaz. 

Mesajlarınız belirli kilitlerle güvence altına alınmıştır ve kilidi açıp mesajlarınızı okumak için gereken özel 

anahtarlar sadece sizde ve mesajı gönderdiğiniz kişide bulunur. 

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep 

etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. 

Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz. 

 

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha 

fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.quickshipper.com internet 

adresimizde bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve kvkk@quickshipper.com.tr adresinden bizimle iletişim 

kurabilirsiniz.  
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