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VERILERI KORUMA AÇIKLAMASI 
 

Kişisel bilgilerinin korunmasını çok ciddiye alıyoruz ve hizmetlerimizi güvenli kullanılacak şekilde tasarlamaya gayret ediyoruz. Verilerin korunması 

ile ilgili kanuni hükümleri dikkate almakla yükümlüyüz. İşbu verileri koruma açıklaması, sizden hangi bilgilerin alınacağını ve bizim bunları nasıl 

koruyacağımızı izah etmektedir.  

İçindekiler 

 Geçerlilik alanı 

 Hangi veriler toplanır? 

 Çerezler 

 Verilerin kullanılması 

 Veri güvenliği ve verilerin başkalarına iletilmesi 

 İptal Hakkı, Bilgiler, Verilerin Değiştirilmesi ve İletişim 

 

Geçerlilik Alanı 

İşbu açıklama Lyoness üyeliği ve aynı zamanda http://www.lyoness.com adresinden çağrılabilen Lyoness Web Sitesi için geçerlidir. Lütfen, başka 

ülkelere işaret etse de bu açıklamanın farklı veri koruma kuralları açısından da geçerli olabileceğine dikkat ediniz.  

 

Hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla web sayfalarımızın geliştirilmesine devam edilmesi çerçevesinde işbu veri koruma açıklamasına eklemeler 

yapılması gerekebilir. Bu durumda sizi önceden bilgilendireceğiz ve ayrıca sizin muvafakatinizi alacağız.  

Hangi Veriler Toplanır? 

Doğrudan veya dolaylı olarak (örneğin, bir üyelik numarası vasıtasıyla) Lyoness üyeliğiniz çerçevesinde size tahsis edilebilecek kişisel ve maddi 

durumlar ile ilgili her tür bilgi, kişisel bilgidir. Bu kapsamda yer alan bilgiler: Tam adınız, doğum tarihi, posta adresiniz, telefon numaranız, E-posta 

adresi, banka bilgileri ve aynı zamanda Lyoness üyeliğiniz çerçevesinde oluşturulan alış veriş bilgileri. 

Çerezler 

Web sitelerimiz, çerezler kullanır; bunlar bilgisayarınızda dosyalanan ve orada tekrar çağırılabilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler hizmetlerimizin 

size bildirilmesinin mümkün hale getirilmesini ve web görünümünün sizin için kişiselleştirilmesini sağlar.  

Web sitemizin bir kısmını giriş yapmadan veya oturum açmadan kullanabilirsiniz. Bu durumda da, web sitemizin kullanılması ve etkinliği ile ilgili 

istatistiksel verileri toplamak ve sitemizi kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla belirli bilgileri otomatik olarak kaydediyoruz. Bu 

nedenle IP numaranız, ziyaretinizin zamanı ve süresi, ziyaretlerinizin sayısı, form kullanımı ve benzerleri gibi konular ile ilgili bilgileri topluyoruz. 

Çerezleri saklama süresi farklıdır. Ağırlıklı olarak, sayfamızı ziyaretini bittikten sonra otomatik olarak silinen çerezleri kullanıyoruz. Web sitemize her 

erişimi ve web sayfasında bulunan bir dosyaya yönelik her çağrıyı tutanağa kaydediyoruz. Tarafımızca kullanılan çerezler sadece bizim 

bilgilendirilmemizi sağlar ve üçüncü şahıslar tarafından bu çerezlere ulaşılamaz.  

Ayrıca sayfamızdaki online aktivitelerinizi belirlemek ve kaç ziyaretçinin internette bizi ziyaret ettiğini ve sayfamızdaki hangi içeriklerin ne kadar 

sıklıkta incelendiğini tespit etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Fakat değerlendirme anonim olarak yapılmaktadır. Google Analytics’in 

çerezleri sizin bilgisayarınızda saklanır ve Google tarafından değerlendirilebilir. Somut olarak Google Analytics aracı Anonymous IP ve demograph-

ic data and interests kullanılır. Bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıda belirtilen link’e tıklayınız: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de linki üzerinden 

verilerin kaydedilmesini reddetme imkanı da sunmaktadır. 
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Çerez Parametre Amaç Fonksiyon şekli 

lyo_it_accept_cookie True 
Bu çerez ziyaretçinin muvafakatinin takip 

edilmesini sağlar. 

Muvafakatini geri çekmek için ziyaretçi bu 

çerezi kendi tarayıcısından silmelidir 

_utma 

_utmb 

_utmc 

_utmz 

Google Analytics 

Bu çerezler ziyaretçilerin web sitesini nasıl 

(saat, haftanın günleri) ve hangi sıklıkta 

kullandığı ile ilgili bilgilerin toplanmasını sağlar. 

Bu bilgiler web sitesi hizmetlerinin iyileştirilme-

si için kullanılır.  

Daha fazla bilgi için lütfen Google Privacy 

bölümünü okuyunuz 

ASP.NET_SessionId ID 
Bu çerez bir ziyaretçinin açıkça kimliğinin 

tespit edilmesini sağlar. 

Oturum kimliği bir çerezin içerisinde 

saklanır. 

Lyo-Search-Settings TreeType 
Arama görüntülerinin saklanması için 

kullanılan çerez. 

Arama sonuçlarının istenen görünümü 

çerezler vasıtasıyla saklanır 

lyo_box_account_info_settings true/false 
Hesap özetinde bilgilerin açılması ve kapatıl-

ması  için kullanılan çerez.  

Bu çerez vasıtasıyla hesap bilgileri ak-

tifleştirilebilir veya pasifleştirilebilir. 

popup_lyoness3steps_closed true/false 
İlk ziyarette Lyoness ile ilgili açıklamalar içeren 

bir pop-up görüntülenir. 

Pop-up’un kontrol edilmesi için kullanılan 

çerez. Pop-up kapatılır kapatılmaz 

açıklamalar bir sonraki ziyarette artık 

gösterilmez. 

 

 

Lütfen, çok kullanılan İnternet tarayıcılarının standart ayarlara göre çerezleri kabul ettiğine dikkat ediniz. Tarayıcınızı bütün veya belirli çerezleri 

reddedecek şekilde veya yeni bir çerezi almadan önce size sorulmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcıların bir çoğu menü çubuğun-

da “yardım” olarak adlandırılan menüde bu konuyla ilgili olarak size yol gösterir. Bu menüden halen mevcut olan çerezleri nasıl silebileceğinizi de 

öğrenebilirsiniz.  

 

Lütfen, hiçbir çerezi kabul etmezseniz muhtemelen web sitelerimizin bütün fonksiyonlarını kullanamayacağınıza dikkat ediniz.  

 

Web sayfamızı kullanarak, yukarıda belirtilen çerezlerin kullanılabileceğini kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.  

Verilerin Kullanılması 

Lyoness kişisel bilgilerinizi sadece kanuni yönergelere riayet ederek kullanır. Lyoness üyesi olarak kayıt yaptırırken veya üyeliğiniz sırasında ver-

diğiniz kişisel bilgileri sadece sözleşme kapsamında size karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi çerçevesinde ve ayrıca sadece sizin bu konuda 

bize muvafakat vermiş olmanız durumunda kaydediyoruz ve işliyoruz.  

 

Bilgilerinizi sizinle iletişim kurmak, kimliğinizi doğrulamak ve Lyoness Web Sitesi’ndeki kişisel üyelik alanınızı kullanımınıza sunabilmek için, talep-

lerinizi ve siparişlerinizi işlemek ve size hizmet verebilmek amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca bilgilerinizi Lyoness sadakat/bağlılık programına katılmanız 

nedeniyle hak ettiğiniz üyelik avantajlarını tespit etmek ve size bu avantajları sağlamak amacıyla kullanıyoruz.  

 

Bizde bu konu ile ilgili özel muvafakatiniz varsa, bilgilerinizi örneğin ortağımız olan şirketlerin teklifleri ve aksiyonları konusunda sizi bilgilendirmek 

için de kullanıyoruz.  

Veri Güvenliği ve Verilerin Başkalarına İletilmesi 

Bilgilerinizi korumak için ayrıca veri aktarımı sırasında şifreler (SSL şifresi), güvenlik duvarı, hacker savunma programları ve tekniğin güncel duru-

muna uygun diğer güvenlik tedbirlerini kullanıyoruz.  

 

Kişisel bilgileriniz esas itibariyle ilgili bölgesel şirketin işlerinin halledilmesini sağlayan üyelerin sözleşme ortağı sıfatıyla Lyoness Europe AG ve 

Lyoness Group AG tarafından kullanılır. Fakat aşağıda da belirtildiği gibi kişisel bigileriniz belli servis sağlayıcılara ve Lyoness grubu içerisinde 

başkalarına iletilebilir.  

 

Hizmetlerimizin neticelendirilmesi, üyeler ile iletişim kurulması ve belli servis sağlayıcılara yönelik online görünümünüzün yönetilmesi için 

çalışabiliriz. Verilerin hukuka uygun olarak ve güvenli bir şekilde sağlamak için bu servis sağlayıcıları itina ile seçiyoruz. Ayrıca servis sağlayıcıları 

kişisel bilgilerinizi sadece bizim talimatlarımıza göre amaca uygun olarak ve Avusturya veri koruma hükümleri gereğince kullanmakla yükümlü 

kılıyoruz. Bu servis sağlayıcıların verileri başka bir şekilde kullanmalarına izin verilmez.  

 

Ayrıca elektronik işleme ve yönetim amacına uygun olduğu ve sizin için somut bir hizmet verilmesi için gerekli olduğu sürece, kişisel bilgilerinizi 

gerekli veri koruma tedbirlerinin sağlanmasına bağlı olarak Lyoness Grubu içerisinde başkalarına iletebiliriz. Lyoness Grubu şirketleri bizim 

nezdimizde kişisel bilgilerinizi sadece her defasında somut amaç için ve Avusturya veri koruma hükümleri gereğince kullanmakla yükümlüdür. 

Aşağıda belirtilen web sitesinde Lyoness Grubu’ndaki bütün şirketlerin tam bir listesini bulacaksınız: http://www.lyoness-corporate.com/de-

AT/Unternehmen/Organisation/. Özellikle aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir: Ortak şirketin ürünleri ve aksiyonları için bilgi vermek amacıyla 

elektronik mesajlar (örneğin, e-posta veya SMS), sosyal ortamlar (Facebook vs. gibi), telefaksla, telefonla veya mektup ile iletişim kurulması, sizin 

ilgi alanlarınıza uygun olan tekliflerin tespit edilmesi, memnuniyet anketlerinin yapılması, acil telefon hatlarının işletilmesi ve işlemlerin işlenmesi. 

http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/
http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/


 

3 

Sizin için somut bir hizmet verilmesi gerektiğinde, ortak şirkete bu konuda gerekli olan kişisel bilgilerinizi iletmekteyiz. Yine ortak şirketler bizim 

nezdimizde kişisel bilgilerinizi sadece her defasında somut amaç için ve Avusturya veri koruma hükümleri gereğince kullanmakla yükümlüdür.  

 

Lyoness uluslar arası alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olup ticari faaliyetleri, yönetim strüktürleri ve teknik alt yapıları ülke sınırlarını 

aşmıştır. Bu nedenle bilgilerinizi yurtdışında da başkalarına iletebiliriz. Kişisel bilgilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan devletlere, İsviçre’ye 

ve diğer ülkelere uygun veri koruması ile birlikte verilmesi (2000 tarihli Veri Koruma Kanunu § 12) ayrıca bir muvafakat verilmesini gerektirmez. 

Fakat kişisel bilgilerinizin yukarıda bahsi geçenler dışında başka ülkelere verilmesi gerekirse, önceden ayrıca muvafakatinizi alacağız.  

 

Kişisel bilgilerinizi yukarıda bahsi geen dost ortak şirketlerden, servis sağlayıcılardan ve Lyoness şirketlerinden başka kimseye vermeyeceğiz. Fakat 

sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli olabilecek bu tür bir veri aktarımı, ayrıca vereceğiniz muvafakate bağlıdır.  

İptal Hakkı, Bilgiler, Verilerin Değiştirilmesi ve İletişim  

Gelecekte her zaman bilgilerin kullanılmasına yönelik muvafakatinizi gerekçe göstermeksizin iptal etme imkanına sahipsiniz. Bu tür bir 

iptal sonucunda verilerin kullanılmasına devam edilmesi uygun olmayacaktır. İptal talebi gerekirse yazılı olarak (mektupla, faksla veya E-

posta ile) aşağıda belirtilen adrese bildirilmelidir: 

 

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.  

Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No: 36 K:18 

34330 Levent/İstanbul 

Telefon: +90 444 4 596 

E-Posta: office@lyoness.com.tr   

 

Bilgilerinizin kullanılması ile ilgili sorularınız olduğunda ve bilgilerin güncellenmesi veya düzeltilmesi için de lütfen bu adrese başvuruda bulununuz. 

  

mailto:office@lyoness.com.tr
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VERILERIN KORUNMASI İŞ PORTALI 
 

Lyoness bütün üyelerine eşit şans tanımayı taahhüt eder ve ekibindeki çeşitlilikle gurur duyar! Bütün kalifiye adaylar etnik kökeni, ten rengi, dini, 

cinsiyeti, cinsel yönelimi, tabiiyeti, engelli olması veya yaşı dikkate alınmaksızın seçme yönteminin bir parçasıdır.  

Hangi Veriler Toplanır? 

www.lyoness-corporate.com adresi Lyoness Grubu’nun bütün şubelerinin ve yan kuruluşlarının bilcümle boş pozisyonları için teklifte bulunulan 

uluslararası bir iş portalı olduğu için, çalışmak istediğiniz ülkeyi seçmek zorunda olmanız mümkündür. Bu ön seçimden sonra ülkeye özel iş 

borsalarına ulaşırsınız. Aşağıda yer alan web sayfasında Lyoness Grubu’nun (tabii bir kısmı yurt dışında bulunan) bütün şirketlerinin bir listesini 

bulacaksınız: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/ 

 

Web sayfamızda boş bir pozisyon için başvuruda bulunacaksanız, sizden başvuru formunu doldurmanız ve dosyaları yüklemeniz istenecektir. 

 

Topladığımız ve sakladığımız kişisel bilgiler hitap şekliniz, adınız, soyadınız, ikamet adresiniz (cadde ile birlikte), posta kodu ve yer, doğum tarihi, 

ana dil, tabiiyet, e-posta adresi, telefon numarası, mezun olunan en yüksek eğitim, maaş talebi (yıllık brüt ücret) ve mümkün olan en erken işe 

başlama tarihidir. Ayrıca özel bilgi ve becerilerinizi (elektronik veri işleme bilgileri, bilinen diller ve benzerleri) belirtebilirsiniz. Ayrıca şimdiye kadarki 

eğitiminiz, mesleki deneyiminiz vs. ile ilgili bilgileri de verebilirsiniz.  

 

Ayrıca sunucumuzda bulunan dosyaları (örneğin, özgeçmiş, motivasyon yazısı, fotoğraf, diplomalar ve iş için önem taşıyan belgeler) yükleme im-

kanına sahipsiniz. Ayrıca bu amaçla kullanılması öngörülen bir metin alanına mesaj yazarak bize ulaşmanız mümkündür.  

 

Tabii Lyoness ilgili ulusal hukuki duruma göre yukarıda belirtilen kişisel verilerin hepsinin talep edilemeyeceğinin bilincinde olduğu için, sadece en 

azından gerekli olan alanları (soyadı ve iletişim bilgileri gibi) zorunlu alan olarak oluşturduk. Kişisel bilgileriniz sadece başvurunuzun değerlendiril-

mesi için kullanılacaktır.  

 

Lyoness iş portalının kullanılmasıyla bahsi geçen kişisel bilgilerin Lyoness Grubu içerisinde elektronik olarak saklanmasını ve işlenmesi-

ni kabul etmiş olursunuz.  

İptal Hakkı, Bilgiler, Verilerin Değiştirilmesi ve İletişim  

Gelecekte her zaman bilgilerin kullanılmasına yönelik muvafakatinizi gerekçe göstermeksizin iptal etme imkanına sahipsiniz. Bu tür bir 

iptal sonucunda verilerin kullanılmasına devam edilmesi uygun olmayacaktır. İptal talebi gerekirse yazılı olarak (mektupla, faksla veya E-

posta ile) aşağıda belirtilen adrese bildirilmelidir: 

 

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.  

Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir-İstanbul 

Telefon: +90 444 4 596 

E-Posta: office@lyoness.com.tr   

 

Tabii elimizde hangi başvuru bilgilerinin mevcut olduğu konusunda sizi memnuniyetle bilgilendiririz. Ayrıca bu bilgileri her zaman değiştirebilir veya 

sildirebilirsiniz.  

Başvuru bilgilerinizin seçme işlemi sonuçlandıktan sonra bir yıl boyunca elimizde tutulmasını istemiyorsanız, lütfen yukarıda belirtilen adrese e-

posta göndererek bizi bilgilendiriniz.  

http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/
mailto:office@lyoness.com.tr

