Gizlilik Politikası
DURMAPLAY olarak bu politika kişisel verilerinizi ne şekilde edineceğimizi, kayıt edeceğimizi,
kullanacağımızı ve koruyacağımızı tarif eder. DURMAPLAY ‘in istediği zaman bu politikayı web sitesinde
yayınlayarak değiştirme hakkı vardır.
Bilgilerin Edinilmesi
Aktarılan veya durmaplay.com tarafından edinilen bilgilerin türü DURMAPLAY ile ilgili ilişkisine göre
farklılık gösterir.
DURMAPLAY.com ‘un Ziyaret Edilmesi
DURMAPLAY, üzerinden internete girdiğiniz domain ve host bilgilerinizi, bilgisayarınızın internet
protokol adresini veya internet sağlayıcısı ile istatistiki web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler
güvenlik nedeniyle edinildikleri gibi şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de
edinilirler. Bu amaçla değişik yerlerde Cookieleri kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı
dostu, verimli ve güvenli hale getirme amacına hizmet ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve
tarayıcında kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri geçmişte bilgisayarınız ile bizim
aramızda bir iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz. Kalıcı cookieler
silinene veya otomatik olarak geçersiz hale gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların çoğu
cookieleri otomatik olarak kabul ederler. Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı
ayarlarınızı değiştirerek ve cookielere izin vermeyerek önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl
gerçekleştirebileceğiniz ile ilgili talimatları tarayıcınızın dokümanları içerisinde bulabilirsiniz. Sabit
diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili
bilgiler pazarlama amaçları ile anonimleştirilmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde
kayıt edilen bilgi bir algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya
Reklam ilanları şeklinde üçüncü tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web
sitesini kullanma şekliniz ile ilgili olarak elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir
sunucusuna aktarılır ve orada kayıt edilir. İnternette gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google
ile ilgili devreden çıkarma linklerini (www.google.com/privacy/ads/ ) etkinleştirerek itiraz edebilirsiniz.
Durmaplay.com Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")
kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini ("eklentiler") kullanmaktadır. Bu
eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile işaretlenmiştir. Durmaplay.com
böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile doğrudan bir
bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web sitesine
entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin bir
bilgi alır. Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir.
Eklentiler ile bir işlem söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” butonunu tıkladığınızda veya bir
yorum paylaştığınızda, tarayıcınız bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder.
Veri edinmenin amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel
haklarınızı korumanıza yardımcı olacak haklar ve ayar olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için
lütfen Facebook gizlilik politikasını dikkate alın. Facebook’un Durmaplay.com üzerinden sizinle ilgili
bilgiler edinmesini istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabınızdan
çıkış yapın. İnternetteki yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway,
Mountain View, CA 94043, Birleşik Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus sosyal ağının
“+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir.
İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın
sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve

bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin
kapsamı konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, ancak edinilen bilgilerin arasında IP
adresinin de bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve kapsamı ve verilerin Google
tarafından işlenmesi ve kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı olacak ilgili hakların ve ayar
olanakların ile ilgili bilgiler için Google’in “+1” ile ilgili gizlilik politikasından edinmenizi rica ederiz. Alan:
google.com Eğer Google Plus üyesi isen ve Google’ın bizim internet yayınımız üzerinden sizin
hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile
ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce Google Plus hesabından çıkış
yapmalısınız.
Talepler
Durmaplay.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve eposta adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, DurmaPlay
talebinizi ve bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak
bilgilerinizle birlikte kayıt altına alabilir. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini
sağlayan bilgiler sadece sizin de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir.
Diğer
Bazı durumlarda sizinle ilgili veya sizin hakkınızda bilgileri burada bahsedilenden farklı bir şekilde de
temin edebiliriz. Bu şekilde bilgileri müşteri hizmetlerimiz ile bir kontak ile bağlantılı bilgileri veya bazı
durumlarda da banka hesabına doğrudan bir alacak talebi söz konusu olduğunda bilgi edinebiliriz.
Kişisel bilgiler, gerekli oldukları halde, bunlar bir işlem çerçevesinde bildirildiğinde bir satış
görevlimiz/tüccarımız tarafından da edinilebilir.
Bilgileri nasıl koruyor ve nasıl kayıt ediyoruz
Bilgilerinizi sunucularımızda kayıt ediyor ve işliyoruz ve bunları geçerli kanunlara uygun olarak fiziksel,
elektronik ve işlem teknolojisi önlemleri ile koruyoruz. Firewall ve veri şifreleme gibi bilgi işlemsel
önlemler kullanıyoruz, binalarımızın ve veri depolarımızın fiziksel erişimini kontrol ediyoruz ve sadece
işlerini yapmak için bu bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımızın bu bilgilere erişmesine izin veriyoruz.
Bilgileri - yasal nedenlerle veya bir mahkeme kararı neticesinde paylaşma yükümlülüğümüz olmadığı
müddetçe ya da internet yapılarımıza haksız ve dolandırıcı bir erişimin önlenmesi için hukuki bir şekilde
harekete geçebilmek adına verilerin paylaşılması gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.
Verileri – ticari olsun ya da olmasın başka hiçbir nedenle paylaşmıyoruz. Size daha iyi bir hizmet, özel
bilgiler ve özel bir iletişim sunabilmek adına bilgileri ediniyor, kayıt ediyor ve işliyoruz. Lütfen bizim
yüksek güvenlik standartlarımız bağımsız olarak kendi isteğinizle internet üzerinden aktarmış
olduğunuz bilgilerin başkaları tarafından kullanılabileceğini dikkate alın. Bu nedenle DurmaPlay veri
aktarımı esnasında oluşan hatalar ve/veya üçüncü tarafların yetkisiz erişiminden kaynaklanan bilgi
paylaşımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması

Aşağıdaki durumlarda bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılabilmektedir;
Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler
aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir

•Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir
sorumluluğumuz varsa
•Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa
•Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde
bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir
inancımız varsa
•Durmaplay.com verilerini üçüncü taraflara bunların pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına
satmaz veya kiralamaz ve kişisel bilgileri sadece bu dokümanda belirtilen kapsam dahilinde üçüncü
kişilerle paylaşır.

