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Bilgilerinizin Gizliliğine İlişkin
Ayrıntılar
(Gizlilik Şartları Beyanı)

Özel hayatınıza saygı duymak bizim için çok önemlidir. Aşağıda sizi, kişisel bilgilerinize ilişkin
davranış biçimimiz hakkında bilgilendirmek isteriz.
1) Bilgilerinizin Kaydı ve İşlem Görmesi
İnternet sayfamızı prensip olarak, kişisel bilgilerinizi vermeden de ziyaret edebilirsiniz. Anket
katılımcıları için kaydolmak şarttır ve bunun için kişiye ait bilgiler edinilir.
2) Bilgi girişi
Anket katılımcısı olarak kaydolunması için, kişisel bilgileriniz (öncelikle adınız, soyadınız, e-posta
adresiniz, ev adresiniz, posta kodunuz, kentiniz, doğum yılınız, kullanıcı adresiniz ve şifreniz),
ayrıca sosyodemografik bilgiler ve ankete katılarak verdiğiniz bilgiler gerekmektedir. Sizinle ağırlıklı
olarak e-posta ile irtibata geçilir. Katılımcı alanındaki SSL yöntemi sayesinde (en az 128 Bit) kişisel
bilgileriniz, İnternet üzerinden şifreli olarak aktarılır.
3) Size ait bilgilerin kullanılması ve aktarılması
Tarafınızdan verilen bilgiler bizim tarafımızdan sadece, sözleşmeyi yerine getirmek ve kanuni
hükümlere kesin şekilde bağlı kalarak kullanılmaktadır. Bu amaçla bilgileriniz, örn. posta veya
banka kuruluşları gibi şirketlere, alacağınız meblağın havalesi için aktarılır. Bu şirketler size ait
bilgileri, ancak işlemin yerine getirilebilmesi için ve başka amaçlara yönelik olmayacak şekilde
kullanabilirler ve bizimle olan sözleşmelerden dolayı Gizlilik Şartları'na ilişkin kanuni hükümlere
bağlı kalmak için bize karşı yükümlülükleri vardır. Ancak kanuni bir hüküm, resmi bir talimat veya
makamlar tarafından yapılan bir soruşturma durumunda söz konusu bilgileri, bu makamlara kanuni
sebeplerden dolayı verme zorunluluğumuz vardır.
4) Bülten
İzin vermiş olmanızdan dolayı e-posta adresiniz tarafımızdan, bültenin gönderilmesi için
kullanılmaktadır. Bülten gönderilmesini dilediğiniz zaman, bülten gönderimini katılımcı alanı
üzerinden deaktive ederek veya bültende yer alan 'unsubscribe' fonksiyonu sayesinde önleyebilir
veya künyede yer alan e-posta adresine başvurabilirsiniz.
5) Çerez kullanımı
İnternet sayfamızı ziyaret edenlere, ziyaretlerini daha cazip hale getirmek ve bazı fonksiyonları
yerine getirebilmek için İnternet sayfamız, çerez kullanmaktadır. Burada, bilgisayarınıza kaydolan
küçük metin dosyaları söz konusudur. Tarafımızdan kullanılan çerezler esas itibarıyla, tarayıcınızı
kapattıktan sonra bilgisayarınızın belleğinden silinir (oturum çerezleri). Bazı durumlarda
bilgisayarınızda kalan çerezler kullanımdadır ve bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınıza onları
tanıma olanağını sağlar (uzun zaman çerezleri). Bu çerezler, ziyaretçi tarafından verilen kişisel
seçimleri (örn. sepete konulan ürünleri) kaydetmeye ve sayfanın yeniden çağrılması durumunda
sayfanın en son bırakılan halini yeniden göstermesine yararlar. Kullandığımız çerezler,
kişiselleştirilmemiş olan bir istatistik içindir. Üretilen çerezlerin bitiş süresi en fazla 3 aydır.

Marketagent.com online reSEARCH GmbH, Mühlgasse 59, A-2500 Baden, Austria,
info@marketagent.com, tel. +43 2252 909 009, fax. +43 2252 909 009 - 99

:: Marketagent.com online reSEARCH GmbH :: Gizlilik Şartları Beyanı ::

Tarayıcınızı, çerez geldiğinde sizi haberdar etmesi için ayarlayabilir, duruma göre karar verebilir ve
çerezleri kabul etmeyi genel olarak reddedebilirsiniz. Çerezlerin kabul edilmemesi durumunda,
İnternet sitesinin fonksiyonu kısıtlanmış olabilir. Tarayıcınızın "Yardım" alanında, yaygın tarayıcıların
nasıl ayarlayabileceğine ve çerezleri kabul edip etmeme konusuna ilişkin bir tarif bulabilirsiniz.
Bu İnternet sayfası, Google Inc.("Google")’a ait bir İnternet Analiz Hizmeti olan Google Analytics
kullanmaktadır. Google Analytics, "Cookies" (çerez) olarak adlandırılan ve bilgisayarınızda kaydolan
ve sizin tarafınızdan kullanılan sitenin analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu
çerezler sayesinde, İnternet sitesinin sizin tarafınızdan kullanılmasına ilişkin olarak oluşturulan
bilgiler (IP adresiniz dahil), Google tarafından ABD’deki bir Server’a aktarılır ve orada kaydedilir.
Google bu bilgileri, İnternet sitesinin sizin tarafınızdan kullanımını değerlendirmek, İnternet
sitesinin sahibi için; İnternet sitesinin aktiviteleri hakkında raporlar oluşturmak ve İnternet sitesinin
ve İnternet’in kullanıma bağlı hizmetler sağlayabilmek için kullanır. Google gerektiğinde bu bilgileri,
yasaların öngörmesi veya Google’in siparişi üzerine bu bilgilerin işlemini yapan üçüncü şahıslara
aktarır. Google, IP adresinizi hiç bir durumda, Google’ın diğer bilgileri ile irtibatlandırmaz.
Çerezlerin yüklenmesini, tarayıcı yazılımınızın belirli bir ayarı sayesinde önleyebilirsiniz; ancak bu
durumda
bu
İnternet
sitesinin
bazı
fonksiyonlarından
tam
kapsamlı
olarak
yararlanamayabileceğinize dikkat çekmek isteriz.
6) Bilgi Güvenliği
Katılımınız, SSL yöntemi sayesinde İnternet üzerinden şifreli olarak aktarılır (bkz. Güvenlik
konusuna). İnternet sitemizi ve diğer sistemleri teknik ve organizasyon tedbirleri ile; kişisel
bilgilerinizin yetkisiz kişilerin yol açabileceği kayıp, tahribat, erişim, değiştirme ve paylaşıma karşı
korumaktayız.
7) Bilgi Edinme Hakkı
Kayıtlı bilgileriniz hakkında ücretsiz şekilde bilgi edinme ve de kanunen mümkün olması
durumunda, bu bilgilerin düzeltilmesi, kapatılması veya silinmesi hakkına sahipsinizdir. Bu
konularda Müşteri Hizmetleri'mize başvurmanızı rica ederiz: info@marketagent.com
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