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YouTube kanalımızı ziyaret edenler için gizlilik bildirimi 

Vision-tec gmbh olarak, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision-tec.de, 
YouTube kanalımız aracılığıyla sizden hangi verileri nasıl işlediğimizi aşağıda belirtmekteyiz. Veri korumayla ilgili 
herhangi bir sorunuz varsa, veri koruma görevlimiz vision-tec@dsb-moers.de adresinden size yanıt vermekten 
memnuniyet duyacaktır. Daha fazla iletişim bilgisi www.dsb-moers.de adresinde bulunabilir. 

 

Veri işlemenin amacı ve hukuki dayanağı 

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5'in bir YouTube kanalını kullanıyoruz. YouTube 
kanalımızda veri işlemenin amacı, ürünler, hizmetler ve haberler hakkında bilgi sağlamak ve kullanıcıların bizimle 
hedefli bir şekilde etkileşim kurma olanağı sağlamaktır. Veri işlemenin yasal dayanağı Art. 6 paragraf 1 litre GDPR. 
Meşru menfaatimiz, YouTube kanalının ziyaretçileriyle bilgi paylaşma ve onlarla iletişim kurabilme konusundaki ticari 
menfaatimizdir. 

Google hizmeti, bir sipariş işleme sözleşmesine dayalı olarak kullanılır. Bu, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla 
görüntülenebilir: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing. 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, YouTube web sitelerinde kişisel kullanıcı 
verilerinin toplanmasından ve daha fazla işlenmesinden sorumludur. YouTube kullanıcı hesabınız olmasa veya 
YouTube'da oturum açmamış olsanız bile YouTube'un YouTube kanalımızı ziyaretinizle ilgili belirli bilgileri topladığını 
ve işlediğini lütfen unutmayın. Bu YouTube sayfasının operatörü olarak bizim için yalnızca YouTube'daki herkese açık 
profiliniz görünür durumdadır. Burada görüntülenebilen bilgiler, profilinizdeki ayarlarınıza bağlıdır. Kişisel verilerin 
YouTube tarafından işlenmesi hakkında bilgi için lütfen https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de adresindeki 
YouTube'un gizlilik politikasına bakın. 

Bireylerin görüntülerini yayınlıyorsak, bu, bireylerin rızasıyla yapılır (yasal dayanak: GDPR Madde 6 paragraf 1 litre a) 
ve sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalıdır (yasal dayanak: Madde 6 paragraf 1 litre b GDPR) veya meşru çıkarlara 
dayalı istisnai durumlarda (yasal dayanak: Madde 6 paragraf 1 litre f. GDPR, § 23 paragraf 1 no. 3 Sanat Telif Hakkı 
Yasası ile bağlantılı olarak). 

 

YouTube Analizi 

İstatistik hizmeti YouTube Analytics'in yardımıyla sitemizdeki faaliyetlerinizi de işliyoruz. Bu süreç, sitemizi optimize 
etmeye hizmet eder ve yukarıda açıklanan veri işleme amacı ile tutarlıdır. Anonimleştirilmiş istatistikler, 
faaliyetlerinize dayalı olarak oluşturulur. Diğer şeylerin yanı sıra, abonelerimizin etkileşimleri ve faaliyetleri, 
kanalımızın görüntülemeleri, gönderilerin erişimi, ziyaretçilerimizin hangi ülke ve şehirlerden geldiği bilgilerinin yanı 
sıra cinsiyet oranları, yaş yapıları ile ilgili istatistikler elde edebiliyoruz. , sağlayıcılar ve ziyaretçilerimizin ilgi alanları. 
Bireysel kullanıcılar hakkında herhangi bir sonuca varmak veya yönetici tarafından bireysel kullanıcı profillerine erişim 
mümkün değildir. 

 

Üçüncü Ülke Transferi 

Sağlayıcı Google Ireland Limited'in merkezi ABD'de bulunan Google Group'un bir parçası olması nedeniyle, Google 
LLC'ye ve dolayısıyla Google'ın veri merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelere veri aktarımı göz ardı edilemez. Yeterli 
düzeyde veri koruması sağlamak için Google Ireland Limited, bu tür veri aktarımlarını Avrupa Komisyonu'nun standart 
sözleşme maddelerine dayandırır. 

Bu bağlamda, Google Ireland Limited (YouTube) tarafından sağlanan hizmeti ve video paylaşma ve derecelendirme, 
tartışmalara katılma gibi ilgili tüm işlevleri kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı belirtmek isteriz. YouTube'da kendi 
isteğinizle sağladığınız veriler (ör. ad ve kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası) Google tarafından işlenir ve bu 
nedenle üçüncü ülkelere de iletilebilir. Kişisel verilerin ABD'ye iletilmesi, ABD güvenlik yetkililerinin bu verilere erişme 
olasılığı göz ardı edilemeyeceğinden, daha fazla güvenlik önlemi olmaksızın ABAD tarafından temelde güvensiz 
olduğuna karar verildi. 

Verilerinizin Google tarafından işlenmesini kısıtlamanız mümkündür. Bunun için Google hesabınızın genel ayarlarını 
açabilir ve gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Gizlilik ayarlarınızı özelleştirme hakkında bilgi bulabilirsiniz. 
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Burada; 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices 

Mobil cihazlarınız (ör. akıllı telefonlar, tabletler vb.) için belirli ayarları da değiştirebilirsiniz; böylece Google, diğer 
şeylerin yanı sıra kişi verilerinize, konum verilerinize, takvim verilerinize veya fotoğraflarınıza yalnızca sınırlı erişim 
sağlar. Bu ayarlar, mobil uç cihazınızda kullanılan işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterir. 

 

Bilgi alma, düzeltme, silme ve veri taşınabilirliği hakkınız 

Bilgi alma, verileri düzeltme ve silme hakkınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yukarıda açıklanan yöntemlerden 
birini kullanarak bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Yasal olarak tutmakla yükümlü olduğumuz verilerin silinmesini 
talep etmeniz halinde, verilerinize erişim kısıtlanacaktır (engellenecektir). Hem biz hem de alıcı teknik imkanlara 
sahipse, veri taşınabilirliği hakkınızı kullanabilirsiniz. 

 

İtiraz hakkınız iso. Sanat. 21 GDPR 

Sanat anlamında meşru bir menfaate dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme 
seçeneğine sahipsiniz. 6 paragraf 1 litre GDPR. 

Lütfen itirazınızı yukarıda belirtilen e-posta adresi aracılığıyla iletin. 

Haklarınızın Google Ireland Limited'e karşı ileri sürülmesi gerekiyorsa, talebinizi Google Ireland Limited'e ileteceğiz. 

 

Itiraz Hakkı 

Herhangi bir zamanda bir veri koruma denetleme makamına itirazda bulunma seçeneğiniz vardır. 

 

Bu gizlilik bildiriminde yapılan güncellemeler ve değişiklikler 

Bu gizlilik bildiriminin içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu genellikle, kullanılan hizmetler 
daha fazla geliştirilmeye veya uyarlanmaya tabiyse yapılır. 
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Bu veri koruma bildiriminin durumu: 23.09.2022 


