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Gizlilik Politikası 

Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), www.neotax.eu web 

arayüzü (bundan böyle "Web Arayüzü" olarak anılacaktır) yoluyla elde edilen kişisel verilerin 

nasıl elde edileceğini, kullanılacağını ve ele alınacağını açıklar. 

Kişisel verilerin denetleyicisi: 

Neotax s.r.o., Jemnická 1138/1 adresindeki ofisi ile, Michle, 140 00 Praha 4 

Firma Sicil No .: 02189909 

Vergi numarası. No .: CZ02189909 

Kayıtlı: Prag'da bulunan Belediye Mahkemesinin Ticaret Sicilinde, Bölüm C, 215906 Eklemek 

Kişisel verilerin denetleyicisinin iletişim bilgileri: 

Posta adresi: Neotax sr.r., Jemnicka 1138/1, Michle, 140 00 Prag 4 

İletişim e-posta adresi: expats@neotax.eu 

 

Gizlilik bizim için çok önemlidir. Lütfen kişisel verilerinizin ve ilgili hak ve 

yükümlülüklerin ele alınması ile ilgili önemli bilgiler içeren bu Politikaya tam aşina 

olunuz. 

 

1. TANITICI HÜKÜMLER 

1.1. Kişisel verileri kullanırken nelere dikkat ediyoruz? 

Kişisel verileri Çek Cumhuriyeti yasalarına ve doğrudan uygulanabilir Avrupa Birliği 

düzenlemelerine, özellikle 101/2000 Sb., değiştirildiği gibi (bundan böyle “ZOOÚ” olarak 

anılacaktır) ve Bazı Bilgi Toplumu Hizmetlerinde ve Bazı Yasalarda Yapılan Değişikliklerle 

İlgili 480/2004 Sb., ve, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği 

uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi ve bu kişilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin 

korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli yürürlüğe girmesinden bu yana veri ve 95/46 / EC 

sayılı Direktifin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldırılması(bundan böyle 

“GDPR” olarak anılacaktır). 

1.2. Kişisel veriler nedir? 

Kişisel veriler, belirli bir bireyi tanımlayan veya tanımlayabilen herhangi bir bilgi anlamına 

gelir. Özellikle, kişisel veriler (bunlarla sınırlı olmamak üzere): 

• ad ve soyad, doğum sicil numarası, doğum tarihi, kullanıcı hesabının kullanıcı adı, 

cinsiyet, uyruk, medeni hal, çocuk sayısı gibi kimlik bilgileri; 

• daimi adres (veya posta adresi), telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim 

bilgileri; 

• sendikaya üyelik, sağlıkla ilgili veriler gibi hassas veriler; 

• finansal durum bilgisi, maaş, iş türü, emekli aylığı, emekli aylığı miktarı,, banka 

bilgileri, sigorta, eğitim gibi ekonomik veriler; 
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• çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler gibi diğer bilgiler, Tarayıcı türünü içeren IP 

adresini (ağ tanımlayıcısı), cihaz ve işletim sistemi, Web Arayüzü ziyaretlerinin 

süresi ve sayısı ve benzeri bilgiler 

 

2. KİŞİSEL BİLGİLERİN ALINMASI VE KULLANILMASI 

2.1. Kişisel verileri nasıl elde ederiz? 

• Özellikle vergi beyannamesi doldururken, iletişim formunu, e-posta iletişimini 

yaparken veya bir kullanıcı hesabı oluştururken bize kişisel bilgilerinizi sağlarsınız. 

• İnternet Arayüzünü ziyaret ederken ve kullanırken, bazı kişisel veriler çerezler 

aracılığıyla alınabilir ve saklanabilir. Bu Politika'nın 5. Maddesinde ve Çerez 

Politikasında Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

2.2. Kişisel verileri hangi temelde ve hangi amaçlarla işliyoruz? 

• Bir vergi beyannamesi veya iletişim formunu doldururken girilen ve e-posta 

iletişiminde sağlanan ve yalnızca bir sözleşmeyi müzakere etmek veya sözleşmeyi 

yerine getirmek amacıyla, yani vergi beyannamesi hazırlamak veya vergi vermek 

amacıyla girilen kişisel verileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Ek olarak, diğer yasal 

düzenlemelere uymak için bu verileri işleyebiliriz. 

• yükümlülükler (özellikle tescil işleri, vergi belgelerinin arşivlenmesi vb.) 

• Bir kullanıcı hesabı oluştururken girilen kişisel verileri, aksi belirtilmedikçe, 

kullanıcı hesabına erişim, yönetim ve bakım sağlamak için açık bir izniniz olmadan 

toplayabilir ve işleyebiliriz. 

• Web Arabirimini onaylayarak bize izin verirseniz, vergi beyannamesi anketi 

doldururken girdiğiniz kişisel verilerinizi işleme koyabiliriz, e-posta ile gönderilen 

iletişim formu veya iş iletişimi ve doğrudan pazarlama veya açıkça kabul ettiğiniz 

diğer amaçlar için bir kullanıcı hesabı oluştururken  

• Çerezler aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verileri, sizin izninize dayanarak (çerez 

kullanmanız konusunda bilgilendirildikten ve bu Politika ve Çerez Politikası 

hakkında bilgi edindikten sonra Web Arayüzü temelli onay ile verebileceğiniz) 

işliyoruz. Web Arayüzünü kullanmaya devam etseniz bile, bu kişisel verilerin 

işlendiği bildirildikten sonra bile çerezler yoluyla elde edilen kişisel verilerinizi 

işleme yetkimiz bulunmaktadır. Çerezler yoluyla elde edilen kişisel bilgileri, 

müşteri desteği, hizmet davranışımızı geliştirmek, tüketici davranış analizi ve 

pazarlama dahil olmak üzere kullanırız. 

Kişisel bilgilerinizi yalnızca sizin izninize dayanarak, aldığımızdan başka bir amaç için 

kullanabiliriz.  

2.3. Üçüncü bir şahıstan edindiğiniz kişisel verilerinizi nasıl işleriz? 

• Ayrıca, bize o kişinin izni altında başka bir kişiye kişisel bilgi verirseniz (örneğin, 

bir muhasebeci veya vergi danışmanı olarak müşteriniz için vergi beyannamesi 

anketi doldurabilir), web arayüzümüzde sunulan hizmetleri kullanabilirsiniz. 

• Web arayüzünü kullanarak bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini sağlarsanız, bize 

o kişinin kişisel bilgilerini vermeye yetkili olduğunuzu kabul edersiniz. Kişisel 

verilerin yetkisiz ifşa edilmesinden kaynaklanan zararlardan biz sorumlu değiliz. 
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Aynı zamanda, bize kişisel verilerini sağladığınız kişinin iletişim bilgilerini vermeyi 

taahhüt ediyorsunuz. Vergi beyannamesi anketi veya iletişim formunu doldururken 

verdiğiniz bu e-posta adresi, böyle bir iletişim olarak kabul edilir. 

• Bir üçüncü şahıstan kişisel verilerin alınması üzerine, kişisel verilerinin işlenmesi 

ve şahsın hakları ile ilgili tüm bilgileri içeren bu Gizlilik Politikasını makul bir süre 

içinde kendisine göndererek, bilgilendirilir. 

• Bu Politikada yer alan tüm bilgiler, haklar ve yükümlülükler kişisel bilgilerini başka 

bir kişiden aldığımız kişiye de uygulanır. 

2.4. Verileri ne kadar süre kullanıyoruz? 

• Vergi beyannamesi anketi doldurulurken girilen kişisel bilgiler, iletişim formu ve e-

posta iletişiminde verilen bilgiler yalnızca sözleşmeyi yerine getirmek ve yasal 

yükümlülüklere uymak için gerekli olan süre boyunca kullanılır.. 

• Kişisel verilerin işlenmesi için bize açıkça izin verirseniz, veriler, izin verilen amaç 

süresince kullanılacaktır. 

• Kişisel verilerinizin işlenme süresi, sizinle aksi kararlaştırılmadıkça veya yasalar 

tarafından daha uzun işlem süresi gerektirmedikçe üç yıldır. 

 

3. KİŞİSEL BİLGİ HAKLARINIZ 

3.1. Kişisel verilerin işlenmesine dair rızayı çekme hakkı 

Kişisel verilerinizi yalnızca izniniz temelinde (yani, başka bir yasal neden olmadan) işleme 

koyarsak, bu izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayın geri çekilmesi herhangi bir zamanda 

mümkündür: 

• iletişim e-posta adresinize gönderilen e-posta ile; 

• ticari iletişim durumunda - ticari bir iletişim içeren her e-postada açıklandığı şekilde 

(abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya başka bir şekilde). 

Rızanın geri çekilmesi, rızaların geri çekilmesine kadar yürütülen bilgilerin işlenmesinin 

yasallığına bir sakınca yoktur. 

3.2. Kişisel verilere erişim hakkı 

Size bilgi vermemizi isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi işleme koyarsak, bu kişisel bilgilere 

ve özellikle aşağıdaki bilgilere erişebilirsiniz: 

• işlemin amacı; 

• kişisel verilerin işlenme kategorileri; 

• kişisel bilgilerin erişilebilir olacağı alıcılar veya alıcı kategorileri; 

• Kişisel verilerin saklanacağı süre. 

İsteğiniz üzerine, işlenmiş verilerin bir kopyasını size sağlayabiliriz. Ek kopyaların üretimi ve 

teslimatı ile ilgili maliyetleri aşmayan idari bir ücret talep edebiliriz. 
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3.3. Düzeltme hakkı 

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda, derhal düzeltme talebinde bulunma 

hakkınız vardır örneğin yanlış verilerin düzeltilmesi ve / veya eksik verilerin tamamlanması.  

3.4. İşleme itiraz hakkı 

Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi de dahil olmak üzere, doğrudan pazarlama amacıyla 

işlendiğinde, kişisel verilerinizin herhangi bir zamanda işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. 

İtiraz yapıldıktan sonra kişisel verilerinizi bu amaçlarda işleme koymayacağız. 

3.5. Silme Hakkı ("Unutulma Hakkı") 

Eğer: 

• kişisel verilere artık toplandıkları veya işlendikleri amaçlar için ihtiyaç 

duyulmadığında; 

• işleme onayınızı geri aldınız; 

• kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiniz; 

• kişisel veriler yasadışı olarak işlenir, 

kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkınız vardır. Bu silmeyi reddetmek için meşru bir neden 

yoksa, isteğinize uymak zorundayız. 

3.6. İşlemeyi kısıtlama hakkı 

Eğer: 

• kişisel verilerinizin doğruluğunu reddedersiniz; 

• işlem yasadışıdır ve silmek yerine kişisel verilerin işlenmesini kısıtlamak istiyorsunuz; 

• kişisel verilerinize artık işleme yönelik olarak ihtiyaç duymuyoruz, ancak yasal talepleri 

tanımlamalarını, zorlamalarını veya savunmalarını istiyorsunuz; 

• İşleme itirazınız, 

kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı isteyebilirsiniz. İşlemeyi kısıtladığımızda, 

yalnızca kişisel verilerinizi saklamaya yetkilidir; daha fazla işlem yalnızca sizin izninizle veya 

yasal nedenlerden dolayı mümkündür. 

Kişisel verilerin işlenmesi, işleme itiraz nedeniyle sınırlandırılmışsa, sınırlama itirazınıza 

uymamızın gerekip gerekmediğinin belirlenmesi zaman alır. 

Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin doğru olmadığı nedeniyle sınırlandırılmışsa, sınırlama 

itirazınıza uymamızın gerekip gerekmediğinin belirlenmesi zaman alır. 

3.7. Veri taşınabilirliği hakkı 

Bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede 

okunabilir bir biçimde alma ve başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkınız vardır. 

3.8. Haklarını nasıl kullanıyorsun? 

Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı iletişim bilgilerimizden yararlanabilirsiniz. Tüm bilgi ve 

işlemler, gecikme olmadan size sağlanacaktır. 
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Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapacağız. Bununla birlikte, çözümden 

memnun kalmazsanız, kişisel verilerin korunmasını denetleyen yetkili makamlarla, özellikle 

Kişisel Verilerin Korunması Bürosu (http://www.uoou.cz) ile bağlantı kurma hakkınız vardır. 

Bu hüküm, doğrudan Veri Koruma Bürosu'na şikayette bulunma hakkınıza halel getirmez. 

Zellikle, kalıcı adresiniz, çalışma yeriniz veya kişisel veri korumasının ihlal edildiği iddia edilen 

yer, Çek Cumhuriyeti'nin dışında bir Avrupa Birliği Üyesi Devletinde ise, bu Üye Devlette 

yetkili denetim otoritesi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

4. KİŞİSEL BİLGİLERİN YÖNETİMİ VE İŞLEME 

4.1. Kişisel verilerinizi nasıl yönetir ve işleriz? 

ZOOÚ ve GDPR anlamında kişisel veri denetleyicisiyiz. Kişisel bilgileriniz şirketimiz 

tarafından işlenmektedir. Alternatif olarak, diğer kişisel veri işlemcileri atayabiliriz. Talep 

üzerine kişisel bilgilerinizi gerçekte kimin işlediği ile ilgili bilgileri size sağlayacağız. 

Kişisel ve toplanan veriler kötüye kullanıma karşı tamamen güvence altına alınmıştır. Kişisel 

veriler elektronik biçimde otomatik olarak veya basılı biçimde otomatik olmayan şekilde 

işlenecektir. 

4.2. Kişisel verilerinizi kime aktarıyoruz? 

Sözleşmeye veya diğer yükümlülüklere uymak için gerekli olan ölçüde, kişisel verilerinizi 

başka kişilere de aktarabiliriz (örneğin sözleşmeyi yerine getiren diğer taraflar veya yasal 

yükümlülüklerimiz veya sosyal ağ ortaklarımız, pazarlama, reklam ve analiz).  

“Bir Muhasebecinin Vergi İadesi” hizmeti için, vermiş olduğunuz kişisel bilgileri, 

hizmetlerinin teklifiyle sizinle iletişim kuracak olan işbirliği yapan muhasebecimize 

aktaracağız. 

“Vergi Danışmanlığı” hizmeti için verdiğiniz kişisel bilgileri, size sundukları hizmetlerle ilgili 

olarak sizinle iletişim kuracak olan işbirliği yapan vergi danışmanımıza aktaracağız. 

Kişisel verileriniz Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılmayacak. 

 

5. ÇEREZLER 

5.1. Çerezler ve Google hizmetinin kullanımı 

Web Arayüzü etkinlikleri için “çerezler” olarak adlandırılır. Web Arayüzü ayrıca Google 

Analytics'i ve muhtemelen Google, Inc. (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) tarafından 

sağlanan diğer hizmetleri de kullanır ve bu hizmetler çerezler aracılığıyla elde edilen bilgilerle 

de çalışır. 

 

 

Bu Politika 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 


