
Gizlilik	Politikası	
Bu site, temel gizlilik ilkesi olarak müşterilerinin ve kullanıcılarının verilerine izinsiz erişimin 
engellenmesini belirlemiştir. 

Bu nedenle gerekli görülen durumlardan SİTE gizlilik ve güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla çeşitli 
önlemler alabilir, kısıtlamalar uygulayabilir. 

Hangi	verileriniz	saklanır?	

SİTE, KULLANICILAR’IN SİTE’DEN yararlanması için gerekli bilgileri saklamaktadır. Bu bilgilerin 
saklanmasında SİTE, ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerekli teknik özeni göstermektedir. 

SİTE’deki ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında sizi eşsiz olarak tanımlamak amacıyla “Cookie 
(Çerez)” kullanılmaktadır. Cookie’ler sizin bilgisayarınızda, SİTE’nin bilgilerini içeren basit metin 
dosyalarıdır. SİTE sadece kendi Cookie’lerine erişebilir ve güncelleyebilir. 

Bu bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Kayıtlı kullanıcılar için 

Kullanıcı Adı, Şifre, Eposta Adresi, Adres Bilgisi, Banka Bilgileri (KULLANICI 
paylaştıysa), Ödeme Sistemi Bilgileri, Tanımlayıcı Diğer Bilgiler, Temel Analitik 
Bilgileri (Google Analytics ve/veya diğer analitik servisleri tarafından beklenen, 
istenen ve toplanan), IP adresi bilgisi 
Kayıtlı olmayan kullanıcılar için 

Temel Analitik Bilgileri (Google Analytics ve/veya diğer analitik servisleri 
tarafından beklenen, istenen ve toplanan), SİTE üzerinde diğer kullanıcılarla 
yapılan her türlü işlem ile ilgili bir iletim, istatistik ve analitik bilgileri, IP adresi 
bilgisi 

Hangi	verileriniz	saklanmaz?	
SİTE, KULLANICILARIN arasında yapmış olduğu işlemlerdeki özel ödeme bilgilerini saklamaz. 
Saklanmayan bilgilerin listesini aşağıdaki bulabilirsiniz. Saklanmayan bilgiler listesi: 

• Kredi Kartı Numarası 
• Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi 
• Kredi Kartı Güvenlik Numarası 
• Ödeme sistemlerinde ödeme yapan KULLANICIYI tanımlayan bilgiler 

Saklanan	verilerin	paylaşılması	

Site, sakladığı verilerin korunması konusunda, kişisel bilgi güvenliği haklarınızı öncelik olarak görür. 
Bu nedenle SİTE’de toplanan veriler üçüncü şahıs, şirket ve kurumlarla paylaşılmamaktadır. 

Ancak, KULLANICI ile ilgili yetkili resmi makamların isteği ve SİTE’nın yasal yükümlülüğü nedeniyle 
bilgi vermesi gereken durumunda istenen bilgiler Resmi Kurumlar ile paylaşılabilir. Bu durumların 
detayları için “Kullanım Koşulları” sözleşmesini inceleyebilirsiniz. 

Bu sözleşme içindeki kurallar, KULLANICI’nın siteyi kullanımı ve/veya ek olarak tanımlandığı diğer 
sözleşmelerin kabulü ile başlar ve KULLANICI’nın SİTE’yi kullandığı süre boyunca devam eder. 



KULLANICI’lar, SİTE’yi kullanmaya başladıkları ve/veya ek olarak tanımlandığı diğer sözleşmeleri 
kabul ettikleri andan itibaren bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

 


