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CAN SANAT YAYINLARI İnşaat VE DAĞITIM Tİcaret VE Sanayİ A.Ş. KİşİSEL VERİlerİKORUMA TEKSTİl 6698 sayılı Veri Koruma Kanunu (KVKK) ve Can Art Yayınları Üretim ve Ticaret Dağıtım ve Sanayi A.Ş. gibi ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak sahip olduğunuz
önlemler, süreçler ve haklar hakkında sizi bilgilendirmektir. Bu kapsamda, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin faydaları, müşterilerimizin, tedarikçilerin ve diğer kurumların işletmenin teknik, ticari ve hukuki güvenliği ile iş ilişkileri içinde olduğumuz kurumların, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetler, bireylerin beğeni,
alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek, ilgililer için tavsiye ve teşvik edilmektedir ve FARC'ın 5. Ve kişisel verileriniz, Madde 6'da belirtilen diğer gereklilikler ve kişisel veri işleme amaçları dahilinde işlemesi için tüm teknik ve idari önlemleri almak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler ve başta FARC olmak üzere tüm veri koruma yasalarının getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde FARC'ın 4 üncü maddesinde belirlenen ilkelere uygun olarak işlenir. Şirketimizin web sitesini kullanan/erişen ziyaretçilerin/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacağı ve özellikle şirketimiz tarafından
işlenebilecek bilgiler: 1.İletişim formu (İsim - Aile, E-posta Adresi, Özet) aracılığıyla iletilecek bilgiler 2. İletinin içeriğinde ve mesajın konusunda paylaşacakları istek/şikayet bilgileri, 3. Hizmet web sitelerindeki çerezlerkullanılarak toplanan ve şirketimizle paylaşılan veriler (Google Analytics, Google Search Console,
Facebook Pixel). Şirketimiz çerezleri kullanarak doğrudan web sitemiz üzerinden veri işleme yi işlemese de, hizmet aldığımız web siteleri aracılığıyla çerezler aracılığıyla veri toplayabilir. 1.Google Analytics, kullandıkları kullanıcı/ziyaretçi sayısı, demografik özellikler (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı, vb.)
hakkında bilgi, cihaz, sistem bilgileri, IP adresi, kullanıcıların/ziyaretçilerin sitemizde kullandığı sayfalar hakkında bilgi sağlar. Google Analytics Şartlar ve Terimler sayfası : 2.Google Search Console Kullanıcı/Ziyaretçiler, Google arama motorundan hangi isteklere ulaştıkları hakkında bilgi paylaşır ve şirketimizin web
sitesine erişir. Google Ürünleri ile ilgili olarak şirketimize sunduğu hizmet için Google'ın gizlilik bildirimi hakkında bilgi içeren url: 3.Facebook Pixel Hakkında Facebook ile ilgili bilgileri Facebook ile paylaşıyoruz bu bilgileri Facebook ve Instagram üzerinden gezinip tanıtabilirler Basitçe söylemek gerekirse, sitemizi ziyaret
eden kişilerin Facebook ve Instagram sayfaları reklamlarımızı göstermek için Facebook'un bir parçası olan kişilere bilgi gönderir. Facebook tarafından bize sunulan hizmetler hakkında genel bilgi içeren bir sayfa : Url, sitemizi kullanan kişilerin reklamını yapmamıza izin veren Facebook kullanıcılarının reklamcılıkta
tercihlerini öğrenebilecekleri ve belirleyebilecekleri: 4. Bültene abonelik için kullanılabilen bilgiler (e-posta adresi): Eğitim web sitesi (Mailchimp) aracılığıyla posta yoluyla posta yoluyla e-posta listesine abone olan kullanıcılar. 4.1. Mailchimp Mailchimp periyodik olarak bültene abone kullanıcılara işleri posta. Mailchimp'in
Yasal Bilgiler Sayfası: Kişisel Verileriniz Müşteri Kampanyaları, Çapraz Satışlar, Hedef Kitle, Müşteri Deneyimi Etkinlikleri, Müşteri Trafik Takibi, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamalar, Pazarlama, Analitik ve Çıkış Sızma Raporlama Faaliyetleri, Pazarlama Araştırması, Müşteri Memnuniyeti ve Temel Hak ve Özgürlüklerinize
Zarar Vermeden İşlenebilir. Kişisel bilgileriniz Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ve danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü şahıslar; iş süreçlerimizi yasalara ve meşru çıkarlarımıza uygun olarak yürütebilmek, olası bir yargı sürecinde koruma hakkımızı kullanabilmek, ayrıca sizin yetkinizde bulunan
temsilcilerinize ve temsilcilerinize; yasal yükümlülüklerimize uyma yeteneğimiz - düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve mahkemeler ve kolluk kuvvetleri ve kişisel verilerinizi istemeye yetkili diğer devlet kurumları veya kuruluşlar gibi diğer devlet kurumları; Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, hizmetlerimizi geliştirmek, altyapı
ve güvenlik süreçlerimizi geliştirmek amacıyla CVCC'nin 8 ve 9'uncu maddelerinde belirtilen ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda performans asistanlarımıza aktarılabilir. Kişisel verilerinize gelince; A. Kişisel verilerin işlendiğini öğrenmek, b. Kişisel verilerin işlenmesi halinde, bu konuda bilgi talep etmeyin, c. Kişisel verilerin
işlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilere aktarılan üçüncü şahısları tanımak, e. Eksik veya yanlış işlenmişse kişisel verilerin düzeltilmesini istemek, işlemin işlem (e) hükümlerine tabi olduğundan emin olmak için Kişisel Verilerin FPC'nin 7
nci maddesi hükümlerine uygun olarak kaldırılmasını veya imha edilmesini talep etmek. sonucun kişinin kendisine karşı görünmesine itiraz etmek, otomatik sistemler yardımıyla analiz etmek, yani. Kişisel verileriniz yasa dışı işlemlerden zarar görürse zarar alabilirsiniz. İsteklerinizi yazılı olarak veya kayıtlı bir e-posta
adresi, güvenli e-posta, mobil imza veya daha önce bizi etiketlediğiniz ve sistemimizde kayıtlı e-posta adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Başvurunuz FARC'ta belirlenen ilgili hükümlere uygun olarak yanıtlanacaktır ve başvuru sahibinin ilgili kişi olduğunu doğrulamak için bazı doğrulayıcı bilgiler edinmeniz istenebilir; bu
bilgiler yalnızca ilgili kişinin belirlenmesi ve uygulamanın sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması için istenecektir. Şirketimiz tarafından sunulan hizmet alıcıları tüm bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 1 9.1 Kürk Mantolu Madonna - Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Sabahattin Ali, Madonna sevgisi,
iç yolculuk, bir yandan da okuyucuya karakterlerle ilgili psikolojik analiz ve manzara sunuluyor. Tuğba YÜCE 215 2 9.1 Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Sabahattin Ali'nin Türk edebiyatına getirdiği en önemli eserlerden biri, Bir yandan Raif Efendi'nin yaşadığı sevgi, Raif Efendi'nin yaşadığı aşk iç yolculuğun tadında
anlatılırken, karakterlerin psikolojik analizi ve dekorasyonu okuyucuya sunuluyor. Ile 215 4 9.2 Snake Hunter - Khaled Hosseini duygusal romanı Snake Hunter Dostluk Afganistan'da savaş ve göç sırasında yer alır. Kitap, annesini kaybeden ve babası tarafından hiç sevilmeyen bir emirin hikayesini anlatıyor. Kraliçe 144 5
9.1 Jan Valian sadece bir ekmek çalmak için bir kürek mahkum, ama büyük hırsızlar hiç cezalandırılır değildir, bu Fransız Devrimi sırasında Fransa'nın hikayesini anlatıyor. Tıpkı bugün olduğu gibi; Büyük oynarsan, sana bir şey olmaz. Simeran Ya 120 6 9.1 1949'da yazılan roman, 1984 yılında totaliter rejimlerin distopik
ve haklı bir eleştirisidir. Ağabeyinin seni izlediği slogan bugüne kadar ilgisini kaybetmedi. Romanda, dünya sadece üç büyük devletten oluşur ve bu devletlerin sürekli olarak birbirleriyle savaş halinde olmaları nedeniyle bir baskı atmosferi vardır. George Orwell romanı yazdıktan bir yıl sonra öldü. Selchuk Selebib'in 1915'te
yayınlanan 94 7 8.5'lik Franz Kafka'nın Dönüşümü adlı kitabı, bir sabah uyanan ve kendini bir böcek haline getiren Gregor Sams hakkında kısa ama anlamsal bir kitap hikayesidir. Orhan Balcı 92 8 8.7 İnsan Beyin Fırsatı Kaç Geleceği ne kadar tahmin edebilir? Tüm olasılıkları hesaplayıp ölümle sonuçlanacak olan
kovalamacadan sağ çıkabilir mi? Çoban Santiago'nun hayatı hakkında kitap aynı zamanda yaşam hakkında felsefi mesajlar da içeriyor. Helizar Salzik 78 12 9.1 Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini bin Muhteşem Güneş, Afganistan'da yolları kesişen iki kadının dostluğu, Afgan kadınlarının zorlukları, savaşın
umutsuzluğu, ayrılık ve yanlarında getirdikleri acı. Selma Özbilge 75 13 9.0 Karşı koyamayanlar - Oğuz Atai Selim ve Turgut arkadaşlar. Selim'in intiharının ardından kendini sorgulayan ve Selim'in neden intihar ettiğini araştırmaya başlayan Turgut, araştırmasının sonunda karşı koyamayanlardan biri olduğunu fark eder ve
hayatındaki her şeyi bırakıp iç sel sesi olan Olric'le yalnız kalmayı tercih eder. 65 14 7.3 Sabah Uikum - Ahmet Batman, Ahmet Batman'in Soğuk Kahve adlı kitabıyla tanınan ikinci kitabıdır. Bu kitap da aşk hakkında yazılmış kısa kelime ve denemeler vardır. Yağmur Sezen 61 15 7.0 Soğuk Kahve - Ahmet Batman Ahmet
Batman'ın ilk kitabı Soğuk Kahve, bir erkeğin sevgilisine yazdığı aşk sözlerinden oluşuyor. Güçlü duygularla yazılmış kelimeler, edebi sorunlardan uzak, bazen bir tonla, bazen resym ile... svly inan 61 16 8.0 Kitaplar, ünlü yazar Elif Şafak'ın mistisizm felsefesine dayanan ve 30'dan fazla dile çevrilmiş bir aşk ilişkisidir.
Kitap, Ella Rubinntine adında orta yaşlı bir ev hanımının Sufi kitabından sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. 45 18 8.7 Sol bacağım - Christy Brown Christy Brown, serebral palsili doğdu, tekerlekli sandalye mahkum bir çocuk. Bir gün sol bacağının felce bağlı olmadığını ve hayatının değiştiğini fark eder. Kiymet
Keviz 38 19 8.9 Shalykuku - Reyat Nuri Güntekin Usare, Anadolu insanının arka planda, Birinci Dünya Savaşı'nı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini, aşkını, pedagojik yıllarını ve yaşamını, hayatını, Hande Aksay Doğan 34 20 8.8 Stefan tsweig'in ölümünden önceki son kitabı Satranç, Dr. B'nin kendi hikayesini
anlattığı ve ruhsal gelgitlerinin aştığı uzun bir hikayedir ve kazara bulduğu bir satranç kitabını okuyarak öğrendiği bir satranç tutkusuna dönüşür. Seluk Selbi 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 / » » ölmeden önce okumanız gereken 1001 kitap. ölmeden önce okumanız
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