Kullanım Sözleşmesi
Aşağıda şartlarını okuyacağınız bu sözleşme psikometrist olarak bir marka ve yazılım olan
https://www.psikometrist.com (adı Psikometrist olarak anılacaktır)kullanıcıları ve üyeleri
arasında akdedilmiş olup, kullanıcı ve üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler.
İletişim bilgilerimiz:
Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. Erdem Sitesi, No:12/2A Zemin Kat Altıeylül, Balıkesir
E-posta :info@psikometrist
Telefon :+908502410614

Madde-1
Bu üyelik sözleşmesi Psikometrist üzerindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar
ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. psikometrist internet sitesini, panel ve bloğunu ve mobil
uygulamalarını (mobil uygulamaya kısaca “Uygulama”, psikometrist hizmetlerinin verildiği
www.psikometrist, mobil uygulama ve diğer bağlı yazılımların bütünü “Sistem” olarak anılacaktır)
kullananlar, bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme
metninde geçen “Kullanıcı” kelimesi, sisteme kaydı bulunan veya kayıt olmadan siteyi ziyaret
eden, sitede herhangi bir eylemde bulunan herkesi içerir. psikometrist, iş bu sözleşmedeki şartları
ön bildirimde bulunmak zorunda olmadan istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Madde-2
Bu koşullar tüm kullanıcılar ve sunulan hizmetlerden faydalanan diğer herkes için geçerlidir.

Madde-3
psikometrist kişilerin sorulara vermiş olduğu cevaplar üzerinden; klinik hizmetlerinde kullanılan
ölçekler, formlar ve demografik veriler üzerinden yapay zeka destekli analiz ve raporlamalar
sunar. Bu analizler klinik birimlerinin kullanımına sunulmuştur. psikometrist ilaç önerisinde
bulunmaz, test sonuçlarınız doğrultusunda ilaç ve diğer tedavilerinizin değiştirilmesinden,
tedavinizin bırakılmasından sorumlu değildir. Test sonuçlarınız doğrultusunda hekiminize
danışmadan herhangi bir tedaviye başlamayınız, tedavinizi hekim bilginiz olmadan
değiştirmeyiniz.

Madde-4
psikometrist kullanıcılarının psikometrist sisteminin imkanlarından, özelliklerinden ve
servislerinden yararlanabilmeleri için veri erişimi açık bilgisayar veya akıllı mobil cihaza (cep
telefonu, tablet ve bilgisayar) sahip olmaları, kendilerinden alınacak bilgileri ve uygulama
kullanımındaki tüm izinleri içeren bu bilgilendirmelerde yazılı esas-kurallar dahil olmak üzere
psikometrist Kullanıcı Sözleşmesini ve gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri gerekir.

Madde-5
psikometrist tarafından istenen bilgiler (cep telefonu, isim ve soyisim gibi) ilgili kısımlara
kullanıcılar tarafından doğru biçimde girilmelidir. Bu bilgilerin yanlış girilmesinden kullanıcılar
sorumlu olacaktır.

Madde-6
Sözleşmeyi kabul etmeden önce sitede bulunan kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası
şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Madde-7
Kullanıcı olarak dilediğiniz zaman sitede belirtilen iletişim sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin Kullanıcı Sözleşmesi’nden cayabilir, yine her
zaman aynı şekilde sona erdirebilirsiniz.

Madde-8
psikometrist'de kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari -elektronik
iletiler-iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası
ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Madde-9
psikometrist herhangi bir zamanda bilgilendirme-duyuru veya reklam amaçlı sistem içi mesaj
SMS, e-posta mesajı gönderebilir ve her türlü elektronik iletişim yapabilir.

Madde-10
psikometrist, sisteminin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. psikometrist,
söz konusu veri ve bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan, demografik ve gizlilik
koşullarına bağlı bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi
kullanabilir. Bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz
paylaşabilir. Bu işlemler psikometrist gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Gizlilik
politikası içerisinde belirtilen koşulları karşılar.

Madde-11
Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede
belirtilen ve http://www.psikometrist alan adlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız
ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak
herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve gayri kabili rücu taahhüt
etmektedir. Kullanıcıların kişisel güvenliğinin sağlanması maksadıyla fiziki ve yazılım araçları ile
güvenlik önlemleri alınır. Bu önlemler gizlilik sözleşmesinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunması için, hacker -siber saldırılar için psikometrist tüm
önlemleri alsa da herhangi bir sorumluluk altına giremez. Paylaşılan kişisel bilgilerin tüm
sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Madde-12
Kullanıcı, psikometrist tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, şiddet ve intihara özendirici, kişileri damgalama ve ifşa amaçlı, iş ve çalışma
yaşamına zarar vermek amaçlı, aile huzurunu bozmaya yönelik amaç için, kumar/yarışma/bahis
gibi amaçlarla başkalarını rahatsız ve taciz edecek, ilaç-uyuşturucu madde kullanımını
özendirecek, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek
şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının psikometrist üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını

önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara
uymayı, psikometrist'i dolandırıcılık amacı ile kullanmamayı, gizlilik sözleşmesi ve koşullarına
uyacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde-13
Kullanıcı, kendisinin belirlediği veya kendisine yönlendirilen şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara
veremez. Kullanıcı’nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir,
başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da
doğrudan kullanıcı sorumlu olup, psikometrist bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü
adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına haizdir. psikometrist’e
kayıt olurken ve giriş yaparken kullandığınız şifreyi belirlerken kolay tahmin edilebilecek, ardışık
sayılardan oluşan, doğum tarihini veya kullanıcı hakkında kolayca tahmin edilebilecek başka bir
bilgiyi içeren şifre belirlemeyin. Şifrenizi güvenlik altına alın ve kimseyle paylaşmayın.
Hesabınızın başkası tarafından kullanıldığını düşünüyorsanız derhal bu durumu ilgili iletişim
kanallarından bildiriniz.

Madde-14
Kullanıcı, psikometrist’e üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu
altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını,
şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri
başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine
ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin
başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal psikometrist’e bildirmeyi;
psikometrist’in üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar
tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı,
psikometrist hesabı oluştururken doğru ve kendisine ait bilgiler sunmalıdır ve üyelik hesabı
kullanılarak yapılan tüm eylemlerden kullanıcı sorumludur.

Madde-15
psikometrist her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya verilen hizmeti sürekli veya geçici
durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden
belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan
dolayı psikometrist sorumlu tutulamaz.

Madde-16
psikometrist, bilgilerini eksik giren ve psikometrist sisteminin işbu üyelik sözleşmesi ile sair
kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını, test sonuçlarını hiçbir
açıklama yapmaksınızın sistemden dondurma, silme, iptal etme hakkına sahiptir.

Madde-17
psikometrist, www.psikometrist alan adlı internet sitesinin ve sistemin kesintisiz veya hatasız
olacağını garanti etmemektedir.

Madde-18

psikometrist kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler
tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

Madde-19
Eğer kişi psikometrist sistemine kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu durumu
psikometrist’e yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak haber verebilir ve kullanıcı
bilgilerinin silinmesini talep edebilir.

Madde-20
psikometrist, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgileri (ad, soyad, cep telefon numarası, eposta adresi ve benzeri her türlü bilgiyi) ve test raporlarını-sonuçlarını-testlere verilen cevapları
aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak
Bilgilerinizi güncellemek
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
Basılı veya dijital yayınlar göndermek
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak
Mobil uygulaması aracılığı ile bilgilendirme, tanıtım,reklam amaçlı uygulama içi ve
dışı mesaj göndermek (“push notification” dahil), SMS göndermek
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek
Şirketlerin analiz raporlarını oluşturmak
Kullanıcı kaydı oluşturmak
Istatistiki verileri oluşturmak ve sunmak
Makaleler oluşturmak
Sağlık hizmetlerinin gelişmesini sağlamak
Eğitim ve sağlık alanlarının gelişimine yönelik ürünler, yazılım ve sistemler geliştirmek
Yapay Zeka uygulamalarını oluşturmak ve geliştirmek
Kongre seminer ve eğitimlerde içerik oluşturmak

Madde-21
Bu psikometrist, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta
adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine
sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla, psikometrist sisteminde
sunulan bildirimler, duyurular, uyarılar ve tanıtımlar ile ilgili bilgilendirme mesajlarının elektronik
posta adresine ve/veya cep telefonlarına SMS veya uygulama içi mesaj olarak gönderilmesini
kabul etmiş sayılacaktır. E-posta adresinizi kullanıcı bilgilerinize kaydetmekle birlikte size
e-postalar ve SMS gönderileceğini kabul etmiş olursunuz. E-posta adresiniz ve telefon numaranız
hizmetlerimiz hakkındaki gelişmeler, değişiklikler ve diğer tanıtım içerikli mesajların gönderilmesi
amacı ile de kullanılabilinir. Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel ve/veya firma bilgileriniz yasal
olmayan amaçlar için, ticari ve reklam amaçlı hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz. psikometrist
tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki işbu
içeriklerdeki ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise, istenildiği
zaman psikometrist ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Madde-22

https://www.psikometrist.com alan adlı internet sitesinin ve mobil uygulamasının ve sisteminin
ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı psikometrist’e aittir. psikometrist ve
kullanıcı bu kullanıcı sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. psikometrist tarafından sunulan
hizmetler zaman zaman önceden planlanmış veya plansız şekilde kesintiye uğrayabilir.
psikometrist, sunulan hizmetlerin bir veya birkaçının ya da tamamının kesintiye uğratılması ya da
süresiz olarak sona erdirilmesi halinde tüm haklarını saklı tutar. Önceden haber vererek ya da
vermeksizin hizmetlerini sonlandırabilir.

Madde-23
psikometrist bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.psikometrist alan adlı internet
sitesinin içeriğinde ve uygulamada dilediği zaman ve tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama
ve güncelleme yapma hakkına sahiptir

Madde-24
İHTİLAF İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri
görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

Madde-25
İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum
tarihiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz veya posta adresiniz dahil fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla, kimlik ve tıbbi, demografik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.
Kullanıcıların çözmüş oldukları testlerin sonuçları ve test uygulaması sırasında vermiş oldukları
cevaplar ile test uygulaması sırasında sisteme girmiş olduğu test sorularının cevapları gizli veya
kişisel bilgiler adı ile anılmaktadır.

Madde-26
https://www.psikometrist.com işbu gizlilik politikası ile psikometrist sistemi ve mobil uygulamasını
kullanan kişilerden toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmeyi
hedeflemekteyiz. Kullanıcılarımızın kişisel bilgi gizliliğine değer vermekteyiz. psikometrist
sistemini farklı bir kurum veya şirket ile geliştirmek istediği takdirde bilgilerinizin bu kurumlarla
paylaşılmasına izin vermiş sayılırsınız. psikometrist’e bu durumda herhangi bir sorumluluk
atfedilemez. psikometrist sitesi, şirketi, isim, soyisim ve telefon numarası bilgilerini kişiyi ifşa edici
niyetlerle kullanamaz. Daha fazla bilgi için sitemizdeki kişisel verilerin korunması sayfasını ziyaret
ediniz.

Madde-27
psikometrist istatistiksel veya bilimsel araştırmalar, veri analizleri oluşturmak, sistemin gelişimini
sağlamak, sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler sağlamak amacı ile kişilerin tıbbi bilgileri ve kişisel
bilgilerini kullanabilmekte ancak bunları kimlik bilgilerini gizli tutarak kullanma hakkına sahiptir.

Madde-28
psikometrist, sözleşmedeki şartları ön bildirimde bulunmak zorunda olmadan istediği zaman
değiştirme hakkına sahiptir. Bu koşullar tüm kullanıcılar ve sunulan hizmetlerden faydalanan diğer
herkes için geçerlidir. Sistemi kullanmanız ve sitemizi ziyaret etmeniz, sitede test çözme, sonuç

alma gibi herhangi bir eğlemde bulunmanız durumunda Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik
Politikamızı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik aydınlatma metnini okuduğunuzu kabul etmiş
sayılırsınız.

Madde-29
psikometrist, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun
olarak resmi olarak talep edilmesi koşuluyla yasal zorunluluk olması durumunda size ait kişisel
gizli bilgileri ilgili resmi yetkili makamlarla paylaşabilir.

Madde-30
psikometrist sitesini kullandığınız zaman, sunucumuz www.psikometrist ve mobil uygulama
tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi, cihazınızın
internete bağlandığı IP adresiniz, mobil cihaz numaranız, konumunuz gibi bilgileri saklar. Çoğu
kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Bu log bilgileri size daha iyi hizmet
verebilmemiz adına bazı istatistik analizlerini yapabilmemiz için kullanılmaktadır. Log dosyaları; ip
adresi, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı özellikleri, işletim sistemi gibi bilgileri içermektedir. Log
dosyaları kişisel güvenliği ihlal eden amaçlar için kullanılmaz.

Madde-31
psikometrist sitesini kullandığınız zaman, sunucumuz www.psikometrist ve mobil uygulama
tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi, cihazınızın
internete bağlandığı IP adresiniz, mobil cihaz numaranız, konumunuz gibi bilgileri saklar. Çoğu
kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Bu log bilgileri size daha iyi hizmet
verebilmemiz adına bazı istatistik analizlerini yapabilmemiz için kullanılmaktadır. Log dosyaları; ip
adresi, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı özellikleri, işletim sistemi gibi bilgileri içermektedir. Log
dosyaları kişisel güvenliği ihlal eden amaçlar için kullanılmaz.

Madde-32
psikometrist’e ait tüm ana ve alt siteleri ziyaretiniz boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat
şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken psikometrist
tarafından izlenen prosedür ve prensipler aşağıda sıralanmıştır:

Madde-33
Testlerden faydalanabilmek, test sonuçlarınızı alabilmek amacı ile telefon numaranızı veya e mail
adresinizi sisteme girmeniz durumunda size yeni testler, reklam ve tanıtım amaçlı veya sistemin
gelişmesine yönelik bilgi sağlama, veri toplama amacı ile yeni anketler gönderilebilir.

Madde-34
psikometrist’e ait tüm ana ve alt siteleri ziyaretiniz boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat
şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken psikometrist
tarafından izlenen prosedür ve prensipler aşağıda sıralanmıştır:

Çerez (Cookie) Politikası
Birçok web sitesi gibi bu Site de (“Site” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini
kapsar şekilde kullanılmaktadır), çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen
teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına
(browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?
Bu Site’de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye
özel içerik ve reklam sunulabilir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini
düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi
sağlar.

Madde-1
Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklamlar gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir
reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini
ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Madde-2
Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve
alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması
amacıyla çerez kullanılabilecektir.

Madde-3
Site üzerinde, kullanıcı tercihlerini daha doğru şekilde belirlemek amacıyla 3. kişiler tarafından
yerleştirilmiş çerezler (örneğin Site üzerinde bu kişilere ait reklamlara erişilmesi halinde kullanılan
çerezler) de kullanılabilir. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan veriler, ziyaret edilen diğer siteler
üzerinde kullanıcılara yönelik reklam veya içerik yerleştirilmesi amacıyla da kullanılabilecektir.

Madde-4
Yukarıda açıklanan amaçlarla çerez kullanımı bu Site’de ve Site tarafından iş ortaklarına ait
sitelerde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda dahi amaç, kullanıcının bu sayede
belirlenen ilgi alanlarına özel içerik ve reklam sunabilmektir.

Madde-5
Site veya iş ortakları tarafından bu Site’de veya diğer sitelerde kullanılan çerezler aracılığıyla, bu
siteler dışında kullanıcı tarafından ziyaret edilen sitelere ilişkin bilgiler de işlenebilmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve
İşlenmektedir?
Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi
konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının
sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler,
sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve
işlenebilecektir. Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada
belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım
sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi
verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili
aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine
engel olmanız mümkündür.

Çerez Kullanımının Engellenmesi:
Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz
durumunda Site’deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize
olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Çerezler Yardımıyla Toplanan Verilerin 3. Kişilerle
Paylaşımı:
Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler,
işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim
olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi
bulunmamaktadır.
Sitede 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi
ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. Kişi platformlar tarafından kullanılabilir.
Kullanıcıların, Siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve 3.
Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.
Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, Site’ye veya iş ortaklarına ait olan ve
kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer
alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu
uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında
kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama
programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.
İşbu politika kapsamında Site veya 3. Kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, Site veya 3. Kişiler
tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. Kişilerle, bu hizmetlerin alınması
amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. Kişiler, bu verileri yurtiçinde veya
yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

Yasal Düzenlemelere Uygunluk
Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket
etmez. Uygulama yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve
kapsamda tutulur.

