
 

MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ 

Sürüm, 22 Temmuz 2019 

 
Tüm Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullanıcısı olarak 

Hizmetimizi kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) Kişisel Verilerinizi işleriz. Bu Gizlilik 

Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice 

okumanızı öneririz. 

 
1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir? 

 
Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir: 

 
● İşlenen Kişisel Verilerin türleri, 

● Kişisel Verilerin işlenme amaçları, 

● Kişisel Verilerin işlendiği yerler, 

● Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri, 

● Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları, 

● Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme, 

● Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler; 

● Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız? 

 
 

2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri 

 
A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler 

Uygulama içerisinde herhangi bir kişisel veri işlenmez. Uygulama içerisinde kullanıcılara 

yalnızca iletişim bilgilerinin güncellemesi açıktır. Başka herhangi bir bilgi üzerinde değişiklik 

yapılamaz. 

 
3. Kişisel Verilerin işlenme amaçları 

 
A. Amaçlar 
Kişisel bilgiler herhangi bir amaçla işlenmemektedir. 

 
4. Kişisel Verilerin işlendiği yerler 

Kişisel veriler hiçbir şekilde ve hiçbir yerde işlenmez. 

 

5. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri 

uygulanmaktadır? 

Herhangi bir kişisel veri ile ilgili işlem yapılmamaktadır. 

 

 



6. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları 

Hizmetimiz üçüncü şahıslar ile hiçbir şekilde paylaşımda bulunulmamaktadır. 

 
7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme 

Uygulamayı kullanarak herhangi bir bilgi toplanmamaktadır. Bilgiler sadece görüntüleme 

amaçlıdır ve bunu yalnızca ilgili kişi görebilmektedir. 

 
8. Çocuk gizliliği 

Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır. 
 

9. Güvenlik 

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz 

erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler 

mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini 

sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulamanın ve ilgili 

veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim veya diğer 

kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz. 

 
10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler 

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin güncellenmiş 

bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi'nde yapacağı 

değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları 

konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik 

Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak 

sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder. 

 
Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. 

Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen 

Bildirim'i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı 

kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 

 

11. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne 

yapacaksınız? 

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta 

göndererek bizimle iletişime geçin. 

 
Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 22 Temmuz 2019 tarihinde güncellendi. 


