GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
A. GİRİŞ
1. Bilgipedia ailesi olarak ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir ve kendimizi onu
korumaya adadık. Bu ilke, kişisel bilgileriniz ile ne yapacağımızı açıklar.
2. Sitemizi ilk ziyaretinizde bu ilke kapsamında çerezleri kullanmamıza izin vermeniz, internet
sitemizi her ziyaret ettiğinizde çerezlerin kullanılmasına izin verir.

B. AMAÇ
Bilgipedia; Bilim, Kültür, Sanat, Spor vb. birçok konuyu okuyucularına ücretsiz bir şekilde
sunmayı
hedefleyen
bir
sanal
ansiklopedi
niteliğindedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Sunulan hizmetin kalitesini ve yapılan hizmetin yerel veya küresel analizlerinin yapılabilmesi
adına aşağıdaki türden kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:
1. IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız
hakkında bilgiler;
2. Referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi
ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler;
3. Dergi aboneliği ve diğer hizmetlerimizi satın almak adına sizlerden talep edilen; adınız,
kurumsal kimliğiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, kredi kart veya banka hesap bilgileriniz, referanslar,
reklam veya tanıtım hizmetleri için istenen resim, fotoğraf veya grafikler gibi veriler;
4. Sitemizdeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler;
5. Ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullarda kullandığınız dâhil, sitemizi kullanırken oluşturulan
bilgiler;
6. İletişim içerikleri ve üst veriler dâhil, sitemiz veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü iletişim
içerikleri;
7. Bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIMI
Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında
belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:
1. www.bilgipedia.org sitesini ve işletmemizi doğru yönetmek;
2. www.bilgipedia.org sitesini sizin için kişiselleştirmek;
3. www.bilgipedia.org sitesinin hizmetlerini sağlıklı ve güvenilir kullanmanızı sağlamak;

4. www.bilgipedia.org sitesini sitemizden satın aldığınız ürünleri size göndermek;
5. www.bilgipedia.org sitemizden satın alınan hizmetleri temin etmek;
6. www.bilgipedia.org sitesini size bildirim, fatura ve ödeme hatırlatıcıları göndermek ve sizden
ödeme almak;
7. www.bilgipedia.org olarak sizinle pazarlama harici ticari iletişim kurmak;
8. Talep ederseniz size e-posta bültenimizi göndermek (bülteni istemiyorsanız bize her an
bildirebilirsiniz);
9. Üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında kullanım, demografi gibi istatistiksel bilgiler sunmak
(ancak bu üçüncü taraflara hiçbir şekilde özel veya kişisel veriler paylaşılmaz);
10. www.bilgipedia.org olarak ilgili sizin tarafınızdan veya sizinle ilgili yapılan şikâyetleri ve talepleri
çözmek;
11. www.bilgipedia.org sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek;
12. www.bilgipedia.org internet sitemizin, ilgili şartlar ve koşullara uygun olarak kullanıldığını
doğrulamak (sitemizdeki özel mesaj hizmeti ile gönderilen mesajları izlemek dahil) ve
13. Diğer amaçlar için.
Sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler gönderirseniz, bu bilgileri yayınlarız veya bize
sunduğunuz lisans kapsamında kullanabiliriz.
Gizlilik ayarlarınız sitemizde bilgilerinizin yayınlanmasını sınırlandırabilir ve sitedeki gizlilik
kontrolleri üzerinden değiştirilebilir.
Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü
tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletilmez.

E. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Kişisel bilgileriniz; çalışanlarımıza ve görevlilerimize, yukarıda bahsi geçen kapsam ve ilkeler
çerçevesinde amaçlar doğrultusunda iletebiliriz.
Kişisel bilgilerinizi şirketler grubumuz reklam ve tanıtım gibi hizmet alan iş ortaklarımıza, ilkede
belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.
Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:
1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;
2. Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak;
3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi
riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil);
4. Sattığımız (veya satmayı düşündüğümüz) tüm işletme ve varlıkların alıcılarına (veya potansiyel
alıcılarına) ve
5. Kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye,
başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması
yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde.

Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

F. KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI
1. Kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden
emin olmak için tasarlanan veri saklama ilkeleri ve prosedürlerini belirtir.
2. İşlediğimiz kişisel bilgiler, belirtilen amaç veya amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre
saklanamaz.
3. Diğer hükümlere bağlı olmaksızın kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil)
aşağıda ki durumlar nedeniyle saklanır:
1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;
2. Dokümanların süren veya olası yasal süreçlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve
3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi
riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil).

G. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul
teknik ve organizasyonel önlemler alırız.
2. Tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda saklarız.
3. Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar şifreleme teknolojisi ile
korunmaktadır.
4. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet
üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

H. DEĞİŞİKLİKLER
Bu ilkeyi zaman zaman değiştirerek yeni versiyonu internet sitemizde yayımlayabiliriz. Bu
ilkedeki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol
etmelisiniz. Bu ilkedeki değişiklikleri size e-posta veya sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi
yoluyla bildirebiliriz.

I. HAKLARINIZ
Sizin hakkınızda sakladığımız bilgileri size iletmemizi talep edebilirsiniz; bu bilgileri temin
etmek için aşağıdakiler gereklidir:
1. Yukarıda bahsi geçen ürün ya da hizmet karşılığı hizmet sözleşmesinde geçen nedenler
dolayı, alınan ücretin iade edilmesi.
2. Kimliğinizi kanıtlayan belgelerde değişiklik veya kullanılmaması durumunda.

İ. ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİ

Sitemizde üçüncü taraf sitelere köprü veya diğer şekillerde bağlantılar ve detaylar bulunur.
Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur
ve bunlardan sorumlu değiliz.

J. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ
Hakkınızdaki kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen bize bildirin.

K. ÇEREZ KULLANIM
İnternet sitemiz çerezleri kullanır. Çerez, ağ sunucusu tarafından sunucuya gönderilen ve
sunucuda saklanan, tanımlayıcı (harfler ve sayılardan oluşan bir kod dizisi) içeren bir dosyadır.
Daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa talep ettiğinde tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir.
Çerezler “kalıcı” veya “oturum” çerezleri olabilir: Kalıcı çerez, kullanıcı tarafından son kullanım
tarihine kadar silinmediği takdirde tarayıcı tarafından saklanır ve son kullanım tarihinde silinir;
oturum çerezi ise kullanıcı oturumunun sonunda tarayıcı kapatıldığında silinir. Çerezler
kullanıcıyı tanımlamakta kullanılabilecek bilgileri içermezler, ancak sizin hakkınızda
sakladığımız bilgiler, çerezlerdeki veriler ile ilişkilendirilebilir.

