
MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ 
Sürüm, 10 N�san 2019 
  
Tüm Kullanıcılarımızın g�zl�l�ğ� b�z�m �ç�n çok öneml�d�r. B�r Uygulama Kullanıcısı olarak 
H�zmet�m�z� kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) K�ş�sel Ver�ler�n�z� �şler�z. Bu G�zl�l�k 
B�ld�r�m�, K�ş�sel Ver�ler�n�z� nasıl koruduğumuzu ve �şleme koyduğumuzu açıklar. D�kkatl�ce 
okumanızı öner�r�z.  

1. Bu G�zl�l�k B�ld�r�m�nde ne bel�rt�lm�şt�r? 
  
Bu G�zl�l�k B�ld�r�m�ndek� bölümler s�ze aşağıdak�ler hakkında b�lg� ver�r:  
 

● İşlenen K�ş�sel Ver�ler�n türler�, 
● K�ş�sel Ver�ler�n �şlenme amaçları,  
● K�ş�sel Ver�ler�n �şlend�ğ� yerler, 
● K�ş�sel Ver�ler� korumak �ç�n uygulanan güvenl�k önlemler�, 
● Üçüncü şahıslarla �lg�l� sorumluluk sınırları, 
● K�ş�sel Ver�ler�n�z� görüntüleme, değ�şt�rme ve s�lme, 
● Bu G�zl�l�k B�ld�r�m�nde yapılan değ�ş�kl�kler;  
● Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?  

 

2. İşlenen K�ş�sel Ver�ler�n türler� 
 
A. H�zmet�m�z tarafından kullanılan K�ş�sel Ver�ler  
H�zmet�m�z� gel�şt�rmek �ç�n Anon�m Ver�ler� kullanırız. Bu b�lg�ler, H�zmet aracılığıyla kamuya 
açıklanmayacaktır. 
  
B. Otomat�k olarak oluşturulan b�lg�ler  
Çoğu d�ğer web s�teler� ve çevr�m�ç� h�zmetler g�b�, Uygulamayı nasıl kullandığınızla �lg�l� 
olarak otomat�k olarak üret�len b�lg�ler� toplar ve �şler�z. Toplanan b�lg�ler, �p adres�n�z� ve / 
veya benzers�z c�haz k�ml�ğ�n�z� �çer�r. 
  
Özell�kle katılmayı seçersen�z, Uygulama, coğraf� konum b�lg�ler�n�z� toplayab�l�r. Her 
durumda, coğraf� konum b�lg�n�z�n alınmasını mob�l c�hazınızın ayarlarından 
engelleyeb�l�rs�n�z. 
  
Sosyal ağ hesabınızdan b�lg� er�ş�m� ve toplama �zn� vermey� özell�kle terc�h edersen�z, 
sosyal ağ hesabınızdak� temel k�ş�sel b�lg�ler�n�z (adınız ve e-posta adres�n�z g�b�) ve ayrıca 
sosyal ağ kullanıcı k�ml�ğ� ( ş�fren�z değ�l ) ve Uygulama aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla 
�lg�l� parametreler. Er�ş�leb�len ve alınab�lecek b�lg�ler� kontrol etmek �ç�n hesabınızın g�zl�l�k 

 



terc�hler�n� nasıl ayarlayab�leceğ�n�z hakkında daha fazla b�lg� �ç�n lütfen sosyal ağın g�zl�l�k 
pol�t�kasına bakın. 
 
Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza �l�şk�n otomat�k olarak oluşturulmuş 
b�lg�lerle �lg�l� olarak gerçekleş�r. Bu tür b�lg�ler, Uygulamanın nasıl kullanıldığını daha �y� 
anlamamıza ve b�r kullanıcı olarak �ht�yacınıza uygun h�zmet üretmem�ze yardımcı olur. 
 
Uygulama �ç�ndek� kullanıcı yetk�lend�rme özell�kler�n� etk�nleşt�r�rsen�z, aşağıdak� ek b�lg�ler 
saklanır:  
 

● İs�m, 
● E-posta, 
● Telefon numarası (�steğe bağlı); 
● Facebook, Tw�tter, Google+ veya L�nkedIn g�b� har�c� b�r sağlayıcı tarafından 

gönder�len ek prof�l b�lg�ler�. 
  
Uygulama sah�b�ne, uygulamanın kullanımı hakkında b�lg� vermek �ç�n aşağıdak� (b�l�nmeyen) 
b�lg�ler� de topluyoruz:  
 
• Uygulamayı açtığınız an, 
• Uygulamanın �ç�nde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre, 
• Uygulamadan ayrıldığınız an. 
  
Not: kullanıcı yetk�lend�rme özell�kler� etk�nleşt�r�lm�şse, g�r�ş yaptığınızda anon�m b�lg�ler� 
s�z�n b�lg�ler�n�zle �l�şk�lend�reb�l�r�z. 
 
Eğer uygulamada anlık b�ld�r�m reklamları akt�fse, uygulama �le entegre çalışan  BleshSDK 
hakkındak� b�lg�ler aşağıda sunulmaktadır. 
  

● BleshSDK vasıtasıyla Kullanıcılar’ın b�ld�r�m �zn� durumu, bluetooth durum b�lg�s�, 
c�haz b�lg�ler�, reklam tanıtıcısı (IDFA), konum, operatör, yüklü uygulama l�stes� 
b�lg�ler�ne er�ş�lmekte olup sağlanan bu b�lg�ler�n g�zl�l�ğ� �ç�n gerekl� güvenl�k 
önlemler� alınmaktadır. 
 

● Kullanıcı’nın, kend�s�ne �let�len kampanya görüntüsünü fotoğraf albümüne 
kaydetmek �stemes� durumunda, Kullanıcı’nın fotoğraf albümü ve kamerasına 
er�ş�lmekte ve ekran görüntüsü fotoğraf albümüne kayded�lmekted�r. 
 

● B�lg�ler yalnızca Kullanıcı’nın �z�n verd�ğ� ölçüde Uygulama üzer�nden anlık 
b�ld�r�mler gönderme amacı kapsamında, güvenl� şek�lde ve sadece gereken süre 
boyunca kullanılmaktadır. B�lg�ler yalnızca söz konusu amaçların gerçekleşt�r�lmes� 
�ç�n üçüncü part�ler �le paylaşılmakta olup bu kapsam dışında b�lg�ler�n 
yayınlanması ve �fşa ed�lmes�ne �z�n ver�lmemekted�r. 

 

 



 

 
C. Bel�rl� B�lg�ler  
S�ze sadakat kartı, haber bültenler�, reklamcılık g�b� bazı etk�nl�klerle başvurmanız �steneb�l�r; 
bu durumda bazı k�ş�sel b�lg�ler �sten�r. Bu b�lg�ler, h�zmet�m�z�n (üçüncü şahıslar dah�l) 
ver�tabanında saklanır ve b�z�mle paylaşılacaktır. 
  
Uygulamadak� fotoğraflar da dah�l olmak üzere ver� yükled�ğ�n�zde, bu paylaşılacak ve 
uygulamanın d�ğer tüm kullanıcıları tarafından görüleb�lecekt�r. 

3. K�ş�sel Ver�ler�n �şlenme amaçları 
  
A. Amaçlar  
 
Taraflar K�ş�sel Ver�ler� aşağıdak� amaçlarla �şlemekted�r:  
 

● H�zmet� kullanab�lmen�z� sağlamak �ç�n, 
● H�zmet�m�zle �lg�l� b�lg�ler� güncel tutmak �ç�n, 
● H�zmet�n �y�leşt�r�lmes� ve/veya özelleşt�r�lmes� �ç�n, 
● S�z� tanımlamak ve/veya H�zmet� özelleşt�rmek �ç�n, 
● S�z� tanımak ve dolandırıcılığı önlemek �ç�n, 
● Destek sağlamak �ç�n, 
● K�ş�sel Ver�ler�n�z�, b�zden bunu talep ett�ğ�n�z takd�rde veya yasal olarak yükümlü 

olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara �letmek. 
  
  
B. K�ş�sel Ver�ler�n üçüncü şahıslara �let�lmes�  
S�zden önceden �z�n alınmaksızın K�ş�sel Ver�ler�n�z� üçüncü şahıslara satmamaktayız, 
satmıyor veya k�ralamıyoruz. Bununla b�rl�kte, Ücretl� H�zmetlerle �lg�l� ödeme sağlayıcıları 
aracılığıyla ödeme yapmak g�b� K�ş�sel Ver�ler�n�z� s�ze sağlama veya tal�matları yer�ne 
get�rmen�z açısından şart olduğu durumlarda, K�ş�sel Ver�ler�n�z� üçüncü taraflara 
sağlayab�l�r�z.  
 
Uygun olduğunu düşündüğümüz şek�lde H�zmet'�n bu tür amaçlar �ç�n üçüncü taraflara 
kullanımı hakkında "toplu anon�m ver�ler" sağlayab�l�r�z. "Toplam anon�m ver�ler", s�ze ger� 
gönder�lemeyen ve bu nedenle K�ş�sel Ver�ler olarak sayılmayan ver�lerd�r. Örneğ�n, 
Kullanıcıların H�zmet� nasıl kullandığını daha �y� anlamak �ç�n toplu anon�m ver�ler� 
kullanab�l�r�z. 
 
Üçüncü b�r tarafa geçt�ğ�m�z veya b�r üçüncü tarafla b�rleşt�ğ�m�z veya b�r yen�den 
yapılandırmaya tab� olduğumuz durumda, K�ş�sel Ver�ler�n�z de üçüncü k�ş�lere açıklanab�l�r 
ve / veya bu üçüncü k�ş�ye devred�leb�l�r. Bu üçüncü taraf, K�ş�sel Ver�ler� ve b�ze sağladığınız 
d�ğer b�lg�ler� kullanmaya devam etme hakkına sah�p olacak.  
 

 



K�ş�sel Ver�ler�n�z�, �y� n�yetle, b�r mahkeme kararı, halen devam eden adl� �şlem, ceza� veya 
s�v�l mahkeme celb� veya kolluk kuvvet� makamları tarafından ver�len d�ğer yasal �şlem veya 
taleplere uymanız gerekt�ğ�ne �nandığımız yerlerde �fşa edeb�l�r�z veya egzers�z yapab�l�r�z 
Yasal hakları veya yasal �dd�alara karşı savunmak.  

4. K�ş�sel Ver�ler�n �şlend�ğ� yerler 
H�zmet kapsamında �şlenen ver�ler�n tutulduğu ver� merkezler� değ�ş�k bölgelerde 
bulunmaktadır., Türk�ye, İrlanda, Hollanda, Amer�ka B�rleş�k Devletler� bölgeler�nde yer alan 
barındırma h�zmetler� kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla b�rl�kte, �şlenen K�ş�sel Ver�ler, bu 
ülkeler ve bölgeler dışında b�r ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılab�l�r ve 
depolanab�l�r. K�ş�sel Ver�ler�n�z�n güvenl� b�r şek�lde ve bu g�zl�l�k pol�t�kasına uygun şek�lde 
kullanılmasını sağlamak �ç�n makul ölçüde gerekl� tüm adımları atacağız. 

5. K�ş�sel Ver�ler� korumak �ç�n hang� güvenl�k önlemler� 
uygulanmaktadır? 
Ver�ler�n�z�n güvenl�ğ� ve d�ğer Kullanıcıların güvenl�ğ� b�z�m �ç�n çok öneml�d�r. K�ş�sel 
Ver�ler�n�z� kayıp ya da herhang� b�r yasadışı �şleme karşı korumak �ç�n tekn�k ve 
organ�zasyonel önlemler aldık. Aşağıdak� tedb�rler� uyguladık: sunucularımızı güvenl�k 
duvarları, SSL bağlantıları ve hassas ver�ler�n ş�frelenmes� yoluyla koruma. Bu l�ste ayrıntılı 
değ�ld�r.  

6. Üçüncü şahıslarla �lg�l� sorumluluk sınırları 
H�zmet�m�z üçüncü taraflar tarafından sunulan h�zmetler ve ürünler ve / veya ortakların, 
reklamverenler�n ve d�ğer üçüncü tarafların web s�teler�ne veya h�zmetler�ne köprüler 
�çereb�l�r. 
  
Tarafların, bu üçüncü tarafların �çer�ğ�, web s�teler� veya h�zmetler� üzer�nde herhang� b�r 
kontrolü veya etk�s� yoktur. Üçüncü k�ş� web s�teler�n�n ve h�zmetler�n�n kullanımı �ç�n farklı 
g�zl�l�k pol�t�kaları uygulanab�l�r. Bu G�zl�l�k Beyanı, yalnızca taraflar tarafından H�zmet� kend� 
amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde ed�len K�ş�sel Ver�lerle �lg�l�d�r. Taraflar, 
üçüncü taraf web s�teler�n�n ve h�zmetler�n �çer�ğ�, uygulamaları veya �şlet�lmes� �le �lg�l� 
herhang� b�r sorumluluk kabul etmez. 

7. K�ş�sel Ver�ler� Görüntüleme ve S�lme 
Uygulamayı kullanarak toplanan k�ş�sel b�lg�lere e-posta yoluyla b�z�mle �let�ş�me geçmek 
veya s�lmek �ç�n b�r �stek göndereb�l�rs�n�z. K�ml�ğ�n�z� doğrulamak �ç�n ek b�lg� sağlamanız 
�steneb�l�r. 

8. Çocuk g�zl�l�ğ� 
Çocuklarla �lg�l� k�ş�sel b�lg�ler b�lerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır. 

 



9. Güvenl�k 
K�ş�sel b�lg�ler�n�z�n güvenl�ğ�n� sağlamak, hasar r�sk�n� en aza �nd�rmek, b�lg� kaybı ve yetk�s�z 
er�ş�mden veya b�lg�y� kullanmak �ç�n önlemler uygulanmaktadır. Bununla b�rl�kte, bu tedb�rler 
mutlak b�lg� güvenl�ğ� sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, k�ş�sel b�lg�ler�n�z�n güvenl�ğ�n� 
sağlamak �ç�n çaba sarf ed�l�r, ancak bu garant� ed�lmez ve Uygulamanın ve �lg�l� 
ver�tabanlarının herhang� b�r haksız davranış, arıza, �z�ns�z engeller veya er�ş�m veya d�ğer 
kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul b�r şek�lde bekleyemezs�n�z. 

10. Bu G�zl�l�k B�ld�r�m�nde Yapılan Değ�ş�kl�kler 
Bu Beyan, herhang� b�r zamanda güncelleneb�l�r. Taraflar, G�zl�l�k B�ld�r�m�'n�n güncellenm�ş 
b�r sürümünü H�zmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu G�zl�l�k B�ld�r�m�'nde yapacağı 
değ�ş�kl�klerden haberdar olmak ve tarafların K�ş�sel Ver�ler�n�z� nasıl koruma altına alacakları 
konusunda b�lg� sah�b� olmak �ç�n bu sayfayı zaman zaman kontrol etmen�z� öner�r. Bu G�zl�l�k 
B�ld�r�m�n� per�yod�k olarak gözden geç�rmek ve güncellemeler hakkında b�lg� sah�b� olmak 
s�z�n sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder. 
  
Bu B�ld�r�mde yapılan değ�ş�kl�kler�n herhang� b�r�ne bağlı kalmayı kabul etmektes�n�z. 
Değ�ş�kl�k yürürlüğe g�rd�kten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmen�z, değ�şt�r�len 
B�ld�r�m'� kabul ett�ğ�n�z� gösterecekt�r. Değ�şt�r�len B�ld�r�m� kabul etm�yorsanız, Uygulamayı 
kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerek�r.  

11. Herhang� b�r sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne 
yapacaksınız? 
Bu G�zl�l�k B�ld�r�m� �le �lg�l� herhang� b�r sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen b�r e-posta 
göndererek b�z�mle �let�ş�me geç�n.  
 
Bu G�zl�l�k B�ld�r�m� son olarak 10 N�san 2019 tar�h�nde güncellend�. 

 


