
 
 

Mahremiyet 

Politika 

 

Şirket ve ekiplerimiz, giz liliğinizi ve kiş isel bilgilerinizi korumayı taahhüt eder. Açık  bu hesap ta, bu 

Gizlilik Politikası, bunları nasıl topladığımızı, depoladığımızı, yönettiğimizi ve kullandığımızı açıklamak 

için oluşturulmuştur. bilgi sen sağlamak biz ne zaman kullanarak bizim Alan ve Hizmetler. 

Buradaki G izlilik  Politikası, aşağıdakiler dahil olmak üzere, Kullanıcılardan topladığımız Kişisel Veri 

katego rilerini açıklamaktadır.  en yöntemler Kullanılmış ile toplamak, kullanmak, Tut, güvenli, işlem, ve 

ifşa etmek ile birlikte üçüncü partiler. 

Bu Politikada, “Kiş isel Veriler”, kimliği belirlemek veya iletiş im kurmak için kullanılabilecek her türlü 

bilgiyi ifade eder.  Kullanıcı, burada bir "Kullanıcı" kişisel olarak veya depolanan diğer kişilerle birlikte 

tanımlanan kişidir. veri. 

İçinde en bağlam nın-nin Bu Politika, "tedavi" ve "işleme" nın-nin Kişiye özel Veri atıfta ile hiç eylem 

alınmış Kişisel Verilerin toplanması, kaydedilmesi, yapılandırılması, saklanması, değiştirilmesi, 

erişilmesi, kullanılması,  ifşa ile bulaşma,  yaygınlaştırma,  veya başka ulaşılabilirlik , kombinasyon veya 

mutabakat, kısıtlama, silme, veya imha etmek. 

Kişisel Verilerinizi toplarken ve yönetirken şeffaflığı korumaya bağlıyız. Bu bilgilendirmeniz için 

gerek li tüm bilgilerin tarafınıza verilmiş olması bizim için önemlidir.  Kişisel Verilerinizin işlenmesine 

ilişkin seçenekler. bizim için güvenli bir ortam oluşturmak için Kullanıcılar, size hakkında doğru bilgi 

vermek için çeşitli yöntem ve yaklaşımlar kullanıyoruz. işleme senin Kişiye özel Veri doğru 

şekilde. 

 
 

Biz kullanmak senin Kişiye özel Veri için en Takip etmek: 
• Teklif sen bizim Hizmetler 

• Genişletmek kullanıcı deneyim üzerinde bizim Alan 

• Güncelleme bizim Hizmetler ve Alan 

• Güvenli bizim Haklar ve ilgi alanları 

• Rol yapmak işletme ve Yönetim faaliyetler gerekli ile destek en karşılık nın-nin bizim 

Hizmetler ile bizim Kullanıcılar 

• uymak ile birlikte hiç yasal veya düzenleyici Gereksinimler 

Kişisel Verilerinize erişim ve kontrol sağlamak için kapsamlı kaynaklar uyguluyo ruz. Şöyle  Kişisel 

Verilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğinde bizimle iletişime geçebilir,  değiştirme veya silme, belirli 

bir amaç için kullanmayı bırakmamızı veya sizi devretmemizi isteme ile a üçüncü Parti. 

Kişisel Verilerinizin her zaman tavizsiz kalacağını garanti edemesek de,  garanti o Biz kullanmak ve 

niyet devam et kullanarak farklı miktar ile emin olmak güvenlik. 



Hizmetlerimiz geniş bir kitleye sunulmaktadır ve 18 yaşından küçük kullanıcılara yönelik değildir. B iz  

18 yaşından küçük hiç kimsenin tesislerimize girmesine isteyerek izin vermeyiz ve bilerek toplamayız.  

veya onlardan bilgi isteyin. Bir reşit olmayanın ve rilerinin toplandığını fark edersek,  Yapmak her çaba 

göstermek ile Sahip olmak BT kaldırıldı olarak hızlı bir şekilde olarak Biz makul olarak Yapabilmek. 

 
 

Ne zaman yapmak Biz toplamak senin Kişiye özel Veri? 

Tesislerimizden birini kullandığınızda, hizmet kanallarımızdan biri aracıl ığıyla bizimle iletişime geçin 

veya Site, hakkınızda bilgi alıyo ruz. Bazı durumlarda, bize aktif olarak Kişisel  Veriler, ancak diğer 

durumlarda Kişisel Verilerinizi gözden geçirerek ve izleyerek toplayabiliriz.  kullanmak nın-nin bizim 

Hizmetler veya hizmet kanallar. 

Kendiniz hakkında herhangi bir Kişisel Veri sağlama yükümlülüğünüz yoktur. Ancak bazılarında  

durumlarda, bize bu tür Kişisel Verileri sağlayamamak, tesisler ile sen, engel olmak sen itibaren 

kullanarak en Alan, veya sonuç içinde en arıza nın-nin bizim Tesisler ve en Alan. 

 
 

Ne Kişiye özel Veri yapmak Biz toplamak itibaren sen? 

Biz toplamak en Takip etmek bilgi ne zaman olursa sen Araştır bizim Alan: 

• IP adres 

• Zaman nın-nin giriş 

• Tarih nın-nin giriş 

• ağ ve mobil alan sayfalar ziyaret 

• Tercihli dil 

• Yazılım kaza kayıtlar 

• Tip nın-nin tarayıcı Kullanılmış 

• Kullanılmış cihazın bilgi 

Ancak, bahsi geçen bilgilerden bazıları sizin için kişisel olarak tanımlanabilir olmayabilir ve  

öyleyse yapmak olumsuzluk nitelemek olarak Kişiye özel Veri. 

Bize sağladığınız Kişisel Verileri, bizimle iletişime geçerek veya kişisel bilgilerinizi gönderdiğinizde 

topluyoruz. tanımlama amaçlı belgeler. Ayrıca, verdiğiniz adınızın ve  e-posta adres vardır Kişiye özel 

Veri o Biz ifşa etmek ile en ilgili üçüncü partiler. 

 
 

Nedir işleme amacı Kişisel veri? 

Kişisel Verilerinizi işlemek için bize yetki verdiğinizde, Kişisel Verilerinizi işleyebileceğimizi kabul 

edersiniz.  Kişiye özel Veri için bir veya daha fazla özel amaçlar. Bu işlem atıfta ile vakalar 

nerede sen Sahip olmak 



üçüncü taraflara ifşa edebilmemiz için bize Site aracılığıyla bilgilerinizi açıkça verdi. Bu  Şirketin veya ilgili 

üçüncü kişinin izlediği meşru menfaatler için muamelenin gerekli olması,  içermek ile geliştirmek bizim 

tesisler veya ile iddia etmek veya savunmak yasal Haklar. Çok tedavi Mayıs olmak gereklidir ile uymak 

ile birlikte a yasal yükümlülük. 

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere K işisel Verilerinizi işleyebileceğimiz aşağıdaki durumları kabul 

edersiniz: yasal temel için çok işleme: 

• Özel olarak talep etmeniz halinde, Kişisel Verileri toplayabilir ve bunu yapacak olan üçüncü 

taraflara verebiliriz. iletişim bilgilerinizi alın. Kişisel Verileriniz bir veya birden fazla amaçla 

işlenebilir. özel amaçlar ile birlikte senin razı olmak. 

• Hizmetleri kullanımınızla ilgili sorularınıza, isteklerinize veya iddialarınıza yanıt verebilmemiz 

için, Kişisel Verilerinizin işlenmesi gereklidir. daha da ileriye götürmek için böyle bir süreç 

gereklidir. Şirketin veya a üçüncü parti yasal faiz. 

• Biz işlem senin Kişiye özel Veri ile uymak ile birlikte en ilgili yasal yükümlülükler. 

• Hizmetlerimizi geliştirmek için Kişisel Verilerinizi kullanabiliriz. Böyle bir süreç şunları içerir:  

başka şeyler, gözden geçirmek hiç hata kütükler ve başka hizmetle ilgili arıza raporlar. 

• Kişisel Verileriniz, ilgili tarafları dolandırıcılık ve yetkil i kullanımdan ko rumak için kullanılabilir.  

nın-nin bizim Hizmetler. 

• Kişisel Veriler, aşağıdakileri destekleyen çeşitli işlemleri gerçekleştirmek ve sürdürmek 

için kullanılabilir. karşılık nın-nin bizim Hizmetler. Bunlar operasyonlar Dahil etmek arka 

ofis görevler, reklam gelişim faaliyetler, stratejik karar verme, ve izleme yöntemler. 

• Kişisel Verilerinizi yürürlük teki yasalara, düzenlemelere ve mevzuata uygun olarak  işleyebiliriz.  

ilgil i üçüncü tarafların çıkarları da dahil olmak üzere çıkarlarımızı, haklarımızı ve varlıklarımızı 

güvence altına almak için anlaşmalar partiler, çok olarak en dosyalama, egzersiz yapmak, veya 

savunma yasal iddialar. 

 

 
açıklama nın-nin Kişiye özel Veri ile Üçüncü Partiler 

Kişisel Verilerinizi hizmet o rtaklarımız gibi üçüncü taraflara ifşa edebileceğimiz i kabul etmektesiniz,  

bağlı kuruluşlar ve iş o rtakları. Hizmet o rtaklarımız, ana bilgisayar ve yedek depolamayı içerir  

sağlayıcılar, IP adresi kayıtları, kullanıcı analizi ve istatistiksel ve teknik  hizmetler. Ek  olarak, siz  belirli 

bilgileri e-posta yoluyla üçüncü taraf B itcoin ticaret merkezlerine vermemizi isteyebilir. Bunda  

durumda, bu üçüncü taraflara, bize sağladığınız Kiş isel Verileri yalnızca bu amaç için sağlayacağız,  ve 

onların kullanmak nın-nin senin Kişiye özel Veri dır-dir ders ile onların ilgili mahremiyet politikalar. 

Ayrıca Kişisel Verilerinizi federal, eyalet, yerel ve diğer çıkarlarımızı, haklarımızı ve varlıklar. 



Ayrıca, Kişisel Verilerinizi potansiyel yatırımcılara, alıcılara ve finansörlere ifşa edebiliriz.  Şirket veya hiç 

şirketler içinde en grup nın-nin işletmeler ile Hangi bizim Şirket aittir. 

Sen Katılıyorum o en Şirket dır-dir olumsuzluk yetkili ile ifşa etmek en Takip etmek: 

• Biz vardır olumsuzluk izin verilen ile isim bizim yatırımcılar. 

• Herhangi bir Şirket bilgisini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etme yetkimiz yoktur.  birleşme,  

yeniden yapılandırma, konsolidasyon veya Şirket' in iflası, bizimkiler de dahil olmak üzere  bağlı 

kuruluşlar. 

• varlıklarının satışı gibi Şirket işlemlerini ifşa etmemize izin verilmemektedir. Şirket, onun 

Kurul, veya onun bağlı kuruluşlar. 

 

 
Kurabiye ve Üçüncü şahıs Hizmetler 

Biz Mayıs kullanmak üçüncü şahıs Hizmetler, çok olarak analitik şirketler veya işletmeler o göstermek  

reklamlar Sitemizde. Bu üçüncü taraf hizmetleri, Çerezleri ve diğer bilgi teknolojilerini kullanabilir;  

bunlar üçüncü şahıs tedarikçiler vardır ders ile a ayırmak mahremiyet politika. 

“Çerez”, Sitemizi ziyaret etmek veya Sitemize erişmek için kullandığınız cihazda sak lanabilen küçük bir 

metin dosyasıdır. Biz Kullanıcılarınızı iyileştirmek için Site kullanımınızla ilgili veri toplamamıza izin 

veren Çerezleri kullanın. tercihleriniz i ve ayarlarınızı saklamak, ürünleri k işiselleştirmek ve dağıtmak 

dahil olmak üzere deneyim, ve başka Hizmetler o vardır önemli ile senin kullanmak nın-nin bizim Alan. 

Kullanabileceğimiz bazı Çerezler, geçici olarak bilgisayarınıza indirilen oturum Çerezleri ola rak  

adlandırı lır. ve yalnızca siz web tarayıcınızı kapatana kadar sürer. Diğer Çerezler kalıcı olarak 

adlandırılabilir Kurabiye, Hangi kalmak üzerinde senin cihaz sonrasında sen Dur tarama en Alan. 

Bunlar ısrarcı Kurabiye Yapabilmek Yardım Edin en Alan tanımak sen olarak a geri dönen ziyaretçi ne 

zaman sen Araştır en Alan Yeniden. 

 

 
Türler nın-nin Kullanılmış Kurabiye 

Sitemizde, tarayıcınıza bağlı olarak saklanabilecek aşağıdaki Çerezleri kullanıyoruz.  tercihli ayarlar: 

• Kullanıcıların Siteye göz atabilmeleri ve özellik lerini kullanabilmeleri için “Kesinlik le Gerekli 

Çerezler” gereklidir. Bu Çerezler, talep ettiğiniz içerikleri, ürünleri ve Hizmetleri size sağlar. 

Bunlar Kurabiye vardır hayati için senin cihaz ile indirmek veya teslim etmek bilgi, çok olarak 

gezinme en Site ve daha önce ziyaret edilen say falara geri dönmek de dahil olmak üzere 

ayrıcalıklı özelliklerini kullanmak. Bunlar  Çerezler, Kullanıcıları Siteye bağlı olarak  tanımlar ve 

sizin gibi Kişisel Verilerinizi toplar. Kullanıcı adı ve en tarih nın-nin senin çoğu son giriş yapmak. 

• "Oturum Kurabiye" vardır geçici Kurabiye o vardır silindi ne zaman sen kapat senin tarayıcı. 



• “İşlevsell ik Çerezleri”, Kullanıcıları Siteye döndüklerinde tanımak ve bize yardımcı olmak için 

kullanılır. ile hatırlamak senin seçimler ve tercihler. iş levsellik Kurabiye devam et ile 

mevcut ne zaman tarayıcınız kapanır ve geçerlidir onların kadar uygun zaman son. 

• "Perfo rmans Çerezleri", Site'nin performansını test etmek, ince ayar yapmak ve sitenin 

perfo rmansını sağlamak için kullanılır. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için toplam sayılar. Bu 

Çerezler ayrıca şunları yapmamızı sağlar: analitik fo nksiyonlar üzerinde en Alan ve toplamak  

toplu veri o olumsuz olmak  Kullanılmış ile tanımlamak veya Kullanıcı ile iletişime geçin. 

Ayrıca, bu Çerezlerin süresi değişir; bazıları kısa sürede sona erer  olarak senin tarayıcı dır-dir 

kapalı, süre diğerleri Sahip olmak bir belirsiz geçerlilik dönem. 

 
 
 
 

 
engelleme ve Kaldırma Kurabiye 

Sen Yapabilmek değiştirmek en ayarlar üzerinde senin tarayıcı ile engellemek ve kaldırmak 

bazı veya tüm Kurabiye. İçin Talimatlar üzerinde nasıl ile yapmak Bu için bazı nın-nin en çoğu 

Kullanılmış ağ tarayıcılar, Tıklayın en bağlantılar aşağıda: 

• Google Krom 

• Firefox 

• Safari 

• internet Gezgin 

Yine de, sen kabullenmek o kaldırma Kurabiye itibaren senin tarayıcı Mayıs sonuç içinde bazı veya tüm 

nın-nin en Siteler özellikleri ve işlevsellik olumsuzluk Çalışma olarak amaçlanan. 

 

 
Tutulma nın-nin Kişiye özel Veri 

Geçerli yasalar, düzenlemeler, politikalar veya mahkeme tarafından daha uzun bir saklama 

süresi gerekmedikçe Şirket, kiş isel bilgilerinizi yalnızca işlemek için gerekli olduğu sürece 

saklayacaktır. Kişiye özel Veri olarak özetlenen içinde Bu Politika ve altında en Şartlar nın-nin Kullanmak. 

Elimizde tuttuğumuz Kişisel Verileri, bunlardan herhangi birinin başka amaçlarla kaldırılıp 

kaldırılamayacağını görmek için sık sık değerlendiririz. emin olmak o BT dır-dir olumsuzluk 

tutulmuş uzun hariç gerekli. 

 

 
Aktar nın-nin Kişiye özel Veri ile Üçüncü Ülke veya Uluslararası organizasyon 

Kişisel Verilerinizi uluslararası kuruluşlara veya üçüncü kişilere aktarmamıza izin veriyorsunuz. 

ülkeler, yani, yetki alanları başka hariç en bir nerede sen şu anda  ikamet. İçinde bunlar durumlar, 

en 



Şirket, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve bu verileri garanti 

altına alacaktır. konular Sahip olmak erişim ile uygulanabilir Haklar ve verimli yasal çareler. 

Eğer sen vardır a Avrupalı ikamet eden kişi veya a Bölüm nın-nin en Avrupalı Ekonomik Alan (veya 

“AÇA”), sen kabullenmek o bunlar miktar niyet uygulamak ne zaman en Takip etmek koşullar vardır 

tanışmak: 

 
 

güvenlik Kişiye özel Veri 

Uygun bir düzeyde sağlamak için yeterli teknik ve operasyonel önlemleri uygularız. koruma için 

bizim saklanmış Kişiye özel Veri. Bunlar miktar vardır için öngörülemeyen durumlar, çok olarak en 

işleme riski, özellikle kazara veya yasa dışı imha, kayıp, yolsuzluk, yetkisiz  serbest bırakmak veya erişim 

ile en gönderilen, toplanmış, veya işlenen Kişiye özel Veri. 

Kontrolümüz dışındaki yasal veya diğer yükümlülükler nedeniyle Kişisel bilgilerinizi if şa etmek zorunda 

kalabiliriz. Veri ile üçüncü partiler, içermek halka açık memurlar. İçinde  bunlar durumlar, bizim 

kapasite ile düzenlemek en seviye sağlanan koruma senin için Kişisel Veriler böyle üçüncü partiler olabilir 

sınırlı olmak. 

Kişisel Verilerin herhangi bir çevrimiçi ak tarımının tamamen güvenli olduğu garanti edilemez. Buna 

uygun olarak, en Şirket olumsuz emin olmak en güvenlik nın-nin senin Kişiye özel Veri ne zaman sen 

Sunmak BT aracılığıyla en internet. 

 

 
Bağlantı ile Üçüncü şahıs Siteler 

Site, üçüncü taraf bağlantıları, s iteleri veya yazılım p rogramları içerebilir. yapmadığımızı kabul 

ediyo rsun bu tür üçüncü taraf bağlantıları ve hizmetleri veya Kişisel bilgileriniz i nasıl topladıkları ve 

kullandıkları üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmak  Veri. Bu nedenle, bu tür üçüncü şahıs lardan 

veya onların gizlilik ve veri güvenliğinden so rumlu değil iz.  uygulamalar.  Bu Politika yapmak olumsuzluk 

örtmek hiç faaliyetler vasıtasıyla çok üçüncü şahıs web siteleri veya uygulamalar. 

Aldığınız üçüncü taraf web sitelerinin veya uygulamalarının gizli lik politikalarını dikkatlice incelemeniz i 

tavsiye ederiz. erişim önceki kullanarak onlara veya ifşa hiç kişiye özel bilgi. 

 

 
Doğru ile Erişim 

Sen Sahip olmak en Sağ ile sormak en Şirket ile onaylamak ikisinden biri BT süreçler hiç nın-nin senin 

Kişiye özel Veri. Eğer BT yapmak, sen Mayıs rica etmek ile görüş o bilgi olarak kuyu olarak en Takip etmek: 

• bu amaç nın-nin işleme senin Kişiye özel Veri 

• bu kategoriler nın-nin Kişiye özel Veri 

• Kişisel Verilerin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcılar veya alıcı grupları,  AEA dışındaki üçüncü 

taraf ülkelerdeki alıcılar veya uluslararası ülkelerden alıcılar dahil  kuruluşlar 

• Varsa, Kişisel Verilerin saklanma süresi ve geçerli değilse, Kişiye özel Veri, en kriterler 

Kullanılmış ile kurmak çok süre 



• bu Sağ ile dosya a şikayet ile birlikte a düzenleyici gövde 

• Hiç ilgili  detaylar hakkında en kaynak nın-nin en Kişiye özel Veri eğer BT oldu olumsuzluk  Elde 
edilen itibaren sen 

• Nasıl en profil oluşturma dır-dir Kullanılmış 

• bu ilgili miktar ilişkili ile verici veri eğer en Kişiye özel Veri dır-dir olmak transfer edilmiş ile a 

üçüncü ülke dışarıda en AÇA veya ile bir Uluslararası organizasyon 

bu Şirket niyet sağlamak sen a kopyalamak nın-nin en Kişiye özel Veri o BT toplar, nerede sen Mayıs  

olmak ücretli talep  ettiğiniz ek kopyalar için bir ücret. Talebinizi çevrimiçi olarak  gönderirseniz, 

materyal aksi belirtilmedikçe yaygın olarak kullanılan bir elek tronik biçimde teslim edilir. Böyle bir 

talep  almak için kopyalamak nın-nin en Kişiye özel Veri zorunlu olumsuzluk ihlal etmek hiç Haklar ve 

ayrıcalıklar. Öyleyse, en Şirket sahip olmak en Sağ ile reddetmek senin rica etmek eğer BT ihlaller 

başkalarının Haklar veya ayrıcalıklar. 

 

 
Doğru ile Doğru 

Sen Sahip olmak en Sağ ile rica etmek o hiç nın-nin senin yanlış Kişiye özel Veri olmak düzeltildi ile en 

Şirket. Tedav inin amaçları doğrultusunda K işisel Verilerinizi ib raz ederek tamamlayabilirsiniz.  

gereklidir bilgi ile en Şirket. 

 

 
Doğru ile İptal 

Sen Sahip olmak en Sağ ile kaldırmak senin Kişiye özel Veri itibaren en Şirketin kayıtlar eğer hiç nın-

nin en Takip etmek meydana gelmek: 

• Senin Kişiye özel Veri dır-dir olumsuzluk gereklidir artık değil için onun amaçlanan amaç nın-nin 
Toplamak veya kullanmak 

• Sen geri çekmek senin razı olmak üzerinde Hangi en tedavi dır-dir temelli, ve orada 

vardır hayır başka yasal zemin için en tedavi 

• Sen nesne ile en işleme nın-nin senin Kişiye özel Veri eğer BT dır-dir temelli üzerinde 

bizim veya a üçüncü parti meşru menfaatler ve hiçbir için diğer yasal gerekçeler işleme 

• Sen nesne ile en kullanmak nın-nin senin Kişiye özel Veri için doğrudan pazarlama amaçlar 

• Senin Kişiye özel Veri oldu işlenmiş yasa dışı olarak; ve 

• Kişisel Verileriniz, Avrupa Birl iği'nin yasal bir gerekliliğine uymak için kaldırılmalıdır.  Birlik  

hukuku veya Şirketle ilgili bir Üye Devlet. Ancak bu hak uygulanamaz  iş lemenin AB veya Üye 

tarafından yönetilen yasal bir yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyo rsa Devlet mevzuatı veya 

işlemenin iddia, uygulama veya savunma için gerekli olduğu durumlarda  yasal iddialar. 



Doğru ile sınır Tedavi 

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri geçerliyse, Şirket' ten kısıtlamasını talep etme hakkınız vardır.  

işleme nın-nin senin Kişiye özel Veri: 

• Kişisel Verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde, Şirketin izin verdiği bir süre boyunca  Kontrol en 

kesinlik nın-nin senin bilgi 

• Kişisel Verilerinizin işlenmesi yasa dışı olduğunda, ancak buna sahip olmayı 

düşünmüyorsanız silindi, ve rica etmek için onun kullanmak ile olmak kısıtlı yerine 

• Şirket, tedavi amaçları için Kişisel Verilerinize artık  ihtiyaç duymadığında, ancak  siz  hâlâ ihtiyaç 

BT saklanmış ile kurmak, izlemek, veya savunmak yasal iddialar 

• Kişisel Verilerinizin iş lenmesinin Şirket veya ilgili bir üçüncü k işinin  işleme için zo rlayıcı yasal 

gerekçeler göstermediğimiz sürece, yasal çıkarlar ağır basar senin ilgi alanları, Haklar, ve 

ayrıcalıklar veya eğer Biz ihtiyaç ile kurmak, egzersiz yapmak, veya savunmak yasal iddialar 

• Ne zaman senin Kişiye özel Veri dır-dir işlenmiş için doğrudan pazarlama, içermek profil 
oluşturma 

İsteğinizden sonra Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlandığını varsayalım. Bu durumda, böyle  Kişisel 

Veriler, saklanma dışında, yalnızca sizin izninizle ve yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması 

veya savunulması veya diğer herhangi bir gerçek kişinin korunması için  veya yasal varlığın Haklar, veya 

temelli üzerinde a önemli halka açık faiz nın-nin en AB veya nın-nin a Üye Durum. 

 

 
Haklar ile Veri Aktar 

Sen Sahip olmak en Sağ ile almak en Kişiye özel Veri sen gönderilen ile en Şirket içinde a 

yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilir biçim ve Aktar BT ile bir diğer işlemci eğer: 

• Sen muvafakat ile en tedavi veya eğer BT dır-dir temelli üzerinde a sözleşme nerede sen vardır a 
Parti 

• bu tedavi dır-dir taşınan dışarı ile otomatik anlamına geliyor 

Teknik  olarak  mümkün olması halinde, Kişisel Verilerinizin doğrudan aktarılmasını talep  etme hakkınız 

bulunmaktadır.  Veri ak tarım hakkınızı kullanmak için Şirketten başka bir kontrolö re. bunu kabul 

ediyorsun senin Sağ ile veri Aktar meli olumsuzluk ihlal etmek bir diğer kişiler Sağ veya ayrıcalık. 

 

 
Doğru ile Nesne 

Özel durumunuza bağlı olarak, K işisel Verilerinizin Şirket veya üçüncü bir kişi tarafından izlenen 

meşru menfaatlere dayalı olarak ele alındığında, bu tür yasal kaygılara dayalı p rofil oluşturma 

dahil. Bu durumda, K işisel bilgilerinizi işlemeyeceğiz.  Çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve 

ayrıcalıklarınızdan daha ağır basan yasal nedenler olmadıkça veya en kuruluş,  icra, veya savunma 

nın-nin yasal iddialar. Üstelik, sen Sahip olmak en Sağ ile 



Profil oluşturma da dahil olmak üzere, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlama için kullanıldığı her 

durumda açıkça itiraz edin dır-dir ilişkili ile çok doğrudan pazarlama. 

 

 
Değişiklikler ile Bu Politika 

Biz Sahip olmak en Sağ ile değiştirmek en şartlar nın-nin Bu Politika itibaren zaman ile zaman, etkili  

hemen. Biz Mayıs ancak bu Politikadak i değişiklikler hakkında, bu tür değişiklik ler olup olmadığı 

konusunda sizi bilgilendirmek le yükümlü değildir. önemli veya ilgili ile sen. 


