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Lely Veri Sözleşmesi – T4C 

 

T4C yönetim yazılımı için Lely Veri Sözleşmesi, müşteri ve iş ortaklarının haklarını korumak ve kurallara 

uygun veri toplama, veri yönetimi (depolama dahil) ve veri paylaşımı (dağıtım dahil) konusundaki 

kararlılığımızı vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu Lely Veri Sözleşmesinde veri toplama, analizi, raporlama ve paylaşımı ile ilgili haklarınızın nasıl 

korunduğu anlatılmaktadır.  Lely Veri Sözleşmesinin ifası yönetim kuralları ile desteklenmektedir (bkz. 

Ek 1.) İlgili yasal hükümler Lely ile tarafınız arasında yapılan son kullanıcı lisans sözleşmesinde yer 

almaktadır.  

 

 

Taahhütlerimiz 

 

Lely Veri Sözleşmesi dört taahhüdü temel almaktadır: 

 

1. Gizlilik, güvenlik ve emniyet 

Lely, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın gizliliğinin korunması ve genel kabul görmüş veri 

güvenliği standartları kullanılarak veri güvenliğinin her zaman sağlanması hususlarında gerekenleri 

yapmaktadır. Çiftçiler ve diğer paydaşlardan oluşan Lely kullanıcıları doğal olarak global ölçektedir; 

bu nedenle çiftçilerin ve diğer paydaşların faaliyet yürüttüğü her yargı alanındaki veri depolama, 

erişim ve kullanım yasa ve düzenlemelerine dikkat ediyoruz. Lely tüm ulusal ve uluslararası veri 

gizliliği düzenlemelerine tam olarak uyacaktır.  

 

2. Denetim  

Tarafınızdan alınan ve paylaşılan tüm veriler tarafınızın denetimi altında bulunacaktır. Bu nedenle 

Lely tarafından size ait verilerin (veya belirli kısımlarının) toplanabilmesi, analiz edilmesi veya 

üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi için tarafınızın izni gereklidir (verileri yasal veya idari nedenlerle 

paylaşmakla yükümlü olduğumuz haller hariç olmak üzere). 

 
3. Şeffaflık ve karar desteği 

Verilerin tarafımızca kullanılmasının size nasıl ve niçin yardımcı olacağınızı anlamanıza yardımcı 

olmak ve veri analizi ve raporlama ile size nasıl en iyi şekilde yardımcı olabileceğimizi öğrenmek 

amacındayız.  

a. Şeffaflık: veri politikalarımız ve veri iş ortaklarımız konusunda şeffaf ve proaktif davranarak veri 

çözümlerimizi ve politikalarımızı anlamanızı ve rahat olabilmenizi sağlayacağız.  

b. Karar Desteği Bugün ve gelecekte veri kullanımından faydalanabilmeniz için veri analizi ve 

raporlama konusunda tarafınızı mümkün olan en etkin şekilde desteklemeyi hedefliyoruz. 
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4. Değer 

Lely ürünleri kullanılarak oluşturulan veriler belirli bir değere sahiptir. Bu verileri paylaşmayı tercih 

etmeniz halinde Lely tarafından değerli bilgiler elde etmek ve ürün ve hizmetleri geliştirmek 

amacıyla kullanılacak olan bu verilerin tarafınız için sağlayacağı değer artacaktır. 

 

 

Veri Toplamanın Amaçları 

 

Verilerinin (veya belirli kısımlarının) kullanımına her zaman müşteri veya ilgili taraf karar verir ve 

erişimi ve dağıtımı denetim altında tutar. Lely anonim ve toplu veri gruplarını müşterilerinin çıkarları 

için inovasyon ve sektörel kıyaslama amaçlı olarak kullanabilir. Örneğin yeni ürün ve hizmet geliştirme, 

çiftlik yönetiminde verimliliği artırmak için bilgi edinme veya Lely hizmet seviyelerini müşterilerin özel 

ihtiyaçlarına uygun hale getirme amaçlı kullanım söz konusu olabilir.  

 

Bu veriler üç amaçla kullanılacaktır: 

 

a. Başlıca amacımız müşteri ürün ve hizmetlerini tam çalışır halde tutarak sağlamayı taahhüt 

ettiğimiz hizmetleri sağlamaya devam etmektir. Bunu yalnızca Lely T4C sistemlerinizden alınan 

güncel bilgileri kullanarak yapabiliriz;  

b. Veriler T4C yönetim yazılımından daha fazla değer elde etmenizi sağlayacak bilgiler elde etmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgiler sayesinde T4C yönetim yazılımımızda bir çiftçi olarak 

çiftliğinizi daha verimli yönetmenizi mümkün kılacak işlevsellikler geliştirebiliriz; 

c. Bu bilgiler ayrıca besi çiftliklerinde sürdürülebilir ve olumlu bir gelecek için yeni ve geliştirilmiş 

sistemler ve tarım ekipmanı sağlamak adına AR-GE faaliyetlerinde kullanılacaktır. 

 

 

Ek 1. Veri yönetimi için yönetim kuralları 

 

Tüm müşteriler ve ilgili taraflar verileri yalnızca kendileri tarafından veri depolayan, oluşturan ve hizmet 

sağlayan bir T4C cihazı kullanılıyor olması halinde kullanacağımızdan emin olabilirler.  

Bu anlamda özel yönetim kuralları şunlardır: 

 

• Müşteri tarafından özellikle talep edilmediği sürece veya anonim veriler kullanılarak sektörel 

kıyaslama kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere belirli bir çiftçi veya tarafın (“müşteri) 

performansı bir başkasıyla karşılaştırılmayacaktır.  

• Veriler müşteri onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Müşteri verilerini içeren ancak 

belirli bir müşterinin çiftliği veya sürüsü ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan toplu veri gruplarını 

üçüncü kişilere verme hakkımız saklıdır. 

• Elde ettiğimiz bilgiler bunlardan müşteri için nasıl bir avantaj sağlanacağına dair bir açıklamayla 

birlikte müşterilere periyodik olarak raporlanacaktır. 
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• Müşteriler istedikleri zaman verileri başlıca hedef dışındaki amaçlarla kullanmamız için verdikleri 

izni geri çekebilir.  

• Bu kurallara uymamamız halinde müşteri tarafımızı sorumlu tutabilir. Bunun için müşteri, 

dataservicedesk@lely.com adresine bir mesaj göndererek ilgili prosedürü başlatabilir. Şikayetiniz 

mutlaka araştırılacak ve mümkün olan en kısa sürede yanıtlanacaktır.  

• Lely Veri Sözleşmesi her zaman değiştirilebilir. Bu durumda güncel Lely Veri Sözleşmesi 

www.lely.com web sitesinde yayınlanacak ve T4C cihazı aracılığıyla müşterilerimize gönderilecektir. 

 

 

http://www.lely.com/

