
Gizlilik Politikası 

İşbu Gizlilik Politikası ile, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya 

“Lydians”) tarafından işletilmekte olan https://www.fups.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi 

sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya 

Şirket’in, İlgili Kişi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin hususlar 

ortaya konulmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri 

döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel 

veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası 

hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

 

Üyelik aşamasında ve Site’nin kullanımı sırasında İlgili Kişiler’in Kişisel verilerinin korunması ve 

bunların gizliliğinin sağlanması Lydians olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle kişisel verileriniz, 

gerek Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtilen kurallar, gerek ilgili aydınlatma metnimizde 

belirtilen amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, mevzuata aykırı olarak üçüncü 

şahıslarla paylaşılmayacaktır. 

 

Kişisel verilerinizi işlerken veri işleme faaliyetlerimizin daima aşağıdaki ilkelere uygun olmasını 

temin ederiz ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ile Kanun’a uyum için azami özen 

gösteririz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme. 

 

Kişisel verileri Koruma Kurulu’nun 2020/966 sayılı İlke Kararı’na uygun olarak kişisel verilerinizin 

doğruluğuna ve güncelliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alıyoruz. 

 

Şirketimiz Kanun’un 12. Maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yönlendirmelerine uygun 

olarak, 

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, 

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve 

• kişisel verilerin muhafazasını  

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. 

Açık rızanıza tabi veri işleme amaçları kapsamında Lydians’a vermiş olduğunuz açık rızanızı 

dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Açık rıza vermek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup Lydians 

olarak tercihlerinize saygı duyuyoruz. 

İlgili Kişiler’in Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki başvurularının kolaylıkla iletebilmesi adına 

www.fups.com adresinde yer alan başvuru formu kullanılabilecektir. Lydians, Kanun ve Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruları değerlendirmekte 

ve 30 günlük yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak sonuçlandırmaktadır.  



Lydians, işbu Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik 

yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır. 

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı destek@fups.com adresine e-

posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. 

 


