
MADDE 7- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
 
7.1- Satıcı, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin ve gerçekleştirilen işlemlerin 
güvenliğini makul çaba göstererek gerekli önlemleri alacağını ve altyapısını bu bilgileri korumaya 
yönelik önlemlerin teknik imkanların izin verdiği ölçüde aldığını kabul eder. Ancak, Kullanıcı söz 
konusu bilgilerinin kendi cihazından girildiği sırada korumanın yeterli olmaması sebebi ile ilgisiz 
üçüncü kişiler tarafından erişilmesine ve/veya virüs ve benzeri zararlı uygulamalardan sorumludur. 
 
7.2- İnternet Sitesi ile ilgili olarak tüm bilgi ve/veya içerik ile bunların revizyonu, düzenlenmesi ve 
tamamen ve/veya kısmen kullanımı hususunda; Satıcı’nın diğer üçüncü şahıslara yapmış olduğu 
anlaşmalar ile üçüncü şahıslarda saklı kalanlar hariç; tüm fikir ve/veya görsel ve/veya düzenleme 
ve/veya yenileme ve/veya değiştime yani; tüm fikri-sınai ve mülkiyet hakları sadece Satıcı’ya aittir. 
 
7.3- Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden belirtmiş olduğu iletişim bilgileri yolu ile Kullanıcı Satıcı’ya 
ulaşarak kişisel veri kullanımı işlemlerini ve/veya iletişimlerini her zaman kullanabilir. Kullanıcı’nın 
bildirimi ile Satıcı Kullanıcı’nın kişisel veri ve/veya iletişimlerini durdurabilir veya silebilir veya 
hukuken gerekli olması taktirde kişisel verilerin ve/veya iletişimlerin muhafazasına Kullanıcı’nın 
kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirerek devam edebilir. 
 
7.4- Kullanıcı, işbu başvuru formu dahil olmak üzere İnternet Sitesi’nde verdiği tüm kişisel ve alışveriş 
bilgilerinin doğru olduğunu, Kullanıcı’nın üyeliği sona erse dahi, Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin 
Program İşbirlikçileri tarafından toplanmasına, işlenmesine, ve İnternet Sitesi kapsamında verilen 
bilgilerin güncellenmemesi veya Kullanıcı’nın yanlış bilgi vermesi sonucu oluşabilecek zararlardan 
Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 
 
7.5- Alıcı, kendisine aşağıdaki haklara sahip olduğunun bildirildiğini kabul eder; 
 
7.5.1- Vermiş olduğu kişisel bilgilerin işlenip işlenmediği hakkında bilgi edinme; 
 
7.5.2- Kişisel verilerin işlenme amacı hakkında bilgi edinme ve mezkur bilgilerin bu amaç 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 
 
7.5.3- Kişisel verilerin, eğer aktarılıyorsa, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; 
 
7.5.4- Kişisel verilerin yanlış ve/veya eksik olması durumunda bu bilgilerin düzeltilmesini istemek ve 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere değişikliğin bildirilmesini isteme hakkı; 
 
7.5.5- Yasa ve/veya işbu Sözleşme şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme ve verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkı; 
 
7.5.6- Kişisel verilerin yasalara aykırı olarak işlenmesi nedeni ile Alıcı’nın zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme hakkı. 
 


