Datacubed Health
Gizlilik Politikası
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022
Giriş
Datacubed Health olarak gizliliğinize önem veriyoruz. İşbu Gizlilik Politikasında (Politika) kişisel
bilgileri nasıl toplayabileceğimiz, kullanabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır.
Politika; internet sitemiz, hizmetlerimiz, bilgiler, araçlar, işlevler, güncellemeler ve benzer
materyaller (hep birlikte Hizmetler) için geçerlidir. Bilgileriniz ile ilgili çeşitli haklarınız
bulunmaktadır. Ne yaptığımızı ve haklarınızın neler olduğunu öğrenmek için lütfen Politikayı
dikkatle okuyun.

Dâhil Edilen Koşullar
Aşağıdaki ek koşullar, işbu Politikaya burada tümüyle belirtilmiş gibi dâhil edilmiştir:
•
•
•

Son Kullanıcı Hizmet Koşulları
Çocuklarla İlgili Gizlilik Politikası
Tanımlama Bilgisi Politikası

Biz kimiz?
Biz, Datacubed Health adıyla faaliyet gösteren Data Cubed, LLC şirketiyiz. Bize
legal@datacubed.com e-posta adresinden ve şuradan ulaşılabilir:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health, daha iyi bilim ve daha sağlıklı toplumları gerçeğe dönüştüren öncü bir
teknoloji şirketidir. Hastalarla uzaktan iletişim kurmak ve sanal klinik çalışmalar yürütmek
amacıyla verilerin toplanması için akıllı telefon uygulamaları, giyilebilir, ev içi ve çevresel
sensörler gibi kişiselleştirilmiş çözümler uygulamaktayız. Başka şirketler, sağlık kuruluşları
("Klinik Araştırma Çalışmaları") ve eğitim kurumları ("Akademik Çalışmalar") adına
yürüttüğümüz araştırmalar, deneyler, çalışmalar, hastalar ile etkileşim girişimleri veya projeler
(hep birlikte "Çalışmalar") ile bağlantılı olarak bazen sizden bilgi toplarız.
"Biz," "bize" ve "bizim" sözcüklerine yapılan atıflar, Datacubed Health anlamına gelmektedir.
"Üçüncü şahıs" sözcüğüne yapılan atıflar sizin veya bizim dışımızdaki herhangi birini ifade
etmektedir.
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Müşteri Katılımcılarının bize sağladığı kişisel bilgilerin İşleyicisiyiz. Datacubed Health
Katılımcılarının bize sağladığı kişisel bilgilerin Veri Sorumlusuyuz.

Siz kimsiniz?
Politikada "siz", şunları ifade etmektedir:
•
•
•

Müşteri: Datacubed Health'i kullanan bir işletmenin çalışanı veya temsilcisi
Müşteri Katılımcısı: bir işletmenin talebi üzerine Datacubed Health tarafından yürütülen
bir çalışmaya işletme adına katılan kişi
Datacubed Health Katılımcısı: Datacubed Health tarafından yürütülen bir çalışmaya
kendi adına katılan kişi

Müşteri olarak Siz, bize sağladığınız Müşteri Katılımcısı kişisel bilgilerinin Veri Sorumlususunuz.

Kişisel bilgileri işlememizin yasal dayanağı nedir?
Kişisel bilgilerinizi şunlara dayanarak işlemekteyiz:
•

•

Yürüttüğümüz Çalışmalarla bağlantılı olarak bize veya Müşterimize verdiğiniz olur.
Olurunuzu istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizi işlememiz
için verdiğiniz oluru legal@datacubed.com üzerinden bizimle iletişime geçerek veya
çalışmanın yürütüldüğü klinik merkez üzerinden Çalışmanın sponsoru olan Müşterimizle
iletişime geçerek geri çekebilirsiniz. "Olur"un yasal gerekçesi kapsamında Çalışmalarla
bağlantılı olarak yürütülen işlemenin anlamı:
o Müşteri Katılımcılarından ve Datacubed Health Katılımcılarından kişisel bilgilerin
toplanmasıdır ve
o Hizmetlerin sunulması amacıyla kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasıdır.
Geçerli kanunlar kapsamındaki haklarınıza halel getirmemek kaydıyla, Meşru Ticari
Menfaatlerimiz. "Meşru Ticari Menfaatlerimiz"in yasal gerekçesi kapsamında yürütülen
işlemenin amacı:
o Müşteri hizmetleri ve teknik destek sorunlarının ve taleplerinin yanıtlanması,
o İnternet sitemizden veya yardım masamızdan ilettiğiniz ya da
legal@datacubed.com adresine gönderdiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi
o Hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir

Hangi kişisel bilgileri toplamaktayız?
Bir Akademik Çalışmadaki bir Müşteri Katılımcısı veya Datacubed Health Katılımcısı olarak,
katılmak için kayıt olduğunuzda ve bir Akademik Çalışmaya katıldığınızda aşağıdaki bilgileri
toplayabiliriz:
•
•
•

Ad
Adres
Doğum tarihi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğum yeri
E-posta adresi
Kullanıcı adı
Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinizden ve kullanılan cihazlardan elde edilen bilgiler
Gerektiğinde coğrafi sınırlandırma özellikleriyle kullanılması amacıyla konum
Telefon cihaz bilgileri
Bluetooth cihazı bilgileri
Telefon iletişim kişileri
Hücresel üst veriler
SMS mesajı üst verileri
IP adresleri
Sosyal medya üst verileri
Demografik bilgiler (etnik köken, cinsiyet, boy ve kilo)
Tıbbi durum
Tıbbi dozaj ve/veya dozaj değişikliği ayrıntıları
Tıbbi enjeksiyon bölgesi ve enjeksiyon tarihi bilgileri
Sağlık, Ekonomi ve Sonuçlar Araştırması (HEOR) için anket bilgileri verileri

Bir Klinik Araştırma Çalışmasındaki bir Müşteri Katılımcısı veya Datacubed Health Katılımcısı
olarak, katılmak için kayıt olduğunuzda ve bir Klinik Araştırma Çalışmasına katıldığınızda
aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad ve isteğe bağlı olarak soyadı
E-posta adresi
Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinizden ve kullanılan cihazlardan elde edilen bilgiler
Gerektiğinde coğrafi sınırlandırma özellikleriyle kullanılması amacıyla konum
IP adresleri
Tıbbi durum
Tıbbi dozaj ve/veya dozaj değişikliği ayrıntıları
Tıbbi enjeksiyon bölgesi ve enjeksiyon tarihi bilgileri
Sağlık, Ekonomi ve Sonuçlar Araştırması (HEOR) için anket bilgileri verileri

Müşteri olarak, şu bilgileri toplayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•

Ad
İş adresi
İş telefonu numarası
İş e-posta adresi
Bize gönderdiğiniz tüm mesajlar
Faturalandırma bilgileri
Hizmetlerimizi size sunmamız için gereken diğer ayrıntılar

Müşteri olarak Siz, bu bilgilerin Veri Sorumlususunuz ve biz, bu bilgilerin İşleyicisiyiz .
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Kişisel bilgileri nasıl kullanabiliriz?
Müşteri Katılımcısı veya Datacubed Health Katılımcısı olarak sizden topladığımız bilgileri size
Hizmetleri sunmak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca Hizmetlerimizi geliştirmemize ve
iyileştirmemize yardımcı olması, taleplerinizi yerine getirmek ve kanunların izin verdiği diğer
amaçlar için de kullanabiliriz.
Müşteri Katılımcısıysanız, bilgilerinizi işlememiz Müşteri ile yapılan sözleşmede kararlaştırılanlar
ile sınırlıdır. Çalışmanın sponsoru olan Müşteriyle yalnızca takma adlı bilgileri paylaşırız.
Müşterilerden topladığımız bilgileri, sorularınızı cevaplamak ve Hizmetlerimizi size sunmak için
kullanırız.

Kişisel bilgileri nasıl paylaşabiliriz?
Kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarımızla gizlilik esası çerçevesinde bize ve size hizmet sunmaları
ve Hizmetlerimizi sunmamızın temin edilmesi amacıyla paylaşırız:
•
•
•
•
•

Amazon Web Services, Inc. (AWS) Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ve Almanya'da
sizden toplanan tüm kişisel bilgilerin saklandığı sunucuları sağlamaktadır
ABD'de bulunan ve Mailchimp adıyla faaliyet gösteren The Rocket Science Group LLC,
e-posta iletişimlerimizi yönetmemize yardımcı olmaktadır
ABD, Belçika, Romanya, Çin, Polonya ve Filipinler'de bulunan Stefanini Group, destek
taleplerini yönetmemize yardımcı olmaktadır
Almanya ve ABD'de bulunan Twilio, Inc. şirketi, kısa mesajlar göndermemize ve
almamıza yardımcı olmakta ve video konferans sağlamaktadır
Almanya ve ABD'de bulunan Splunk, Inc. ile Almanya ve ABD'de bulunan Sisense, Ltd.
şirketleri kişisel bilgileri analiz etmemize ve bunlar hakkında performans raporları
sunulmasına yardımcı olmaktadır

Müşterilerimizin talimatı doğrultusunda kişisel bilgileri Müşterilerimizin adına hizmetler sunan
hastanelerle ve kliniklerle paylaşırız.
Kanunlara uyum için gerekli olduğuna inandığımız ölçüde kişisel bilgileri örneğin bir mahkeme
celbine veya mahkeme emrine yanıt olarak, bir yasal iddia karşısında savunma için veya yasal
haklarımızı tesis etmek veya korumak için ya da geçerli kanunların izin verdiği diğer şekillerde
devlet ve/veya kanun uygulama makamlarıyla paylaşabiliriz. Verileri açıklamamızın istendiği her
türlü mahkeme celbi veya mahkeme emrinin meşruluğunu incelemeyi, dikkatli bir inceleme
sonucunda verileri açıklamamız için gerekçelerin bulunduğu sonucuna varmamız halinde
mahkeme celbinin veya mahkeme emrinin yürütmesini mahkeme tarafından davanın esasları
hakkında karara varılıncaya kadar durdurmak için geçici tedbir başvurusunda bulunmayı, talep
edilen kişisel verileri geçerli usul ve teamüller uyarınca açıklanmaları zorunlu hale gelinceye
kadar açıklamamayı ve mahkeme celbine veya mahkeme emrine cevap verirken mahkeme
celbinin veya mahkeme emrinin makul yorumuna göre izin verilen asgari miktarda bilgiyi
sunmayı taahhüt ederiz. Paylaşılan bilgiler mahkeme celbinde veya mahkeme emrinde nelerin
istendiğine bağlıdır.
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Bir suçun, şahsi mağduriyetin, mala zararın veya fiziksel yaralanmanın önlenmesi için
gerektiğine veya uygun olduğuna inandığımız takdirde sahip olduğumuz kişisel bilgileri ifşa
edebiliriz. Açıklanan kişisel bilgiler ilgili koşullara bağlıdır.
Bir devralma, satış, varlık satışı, birleşme veya iflas hâlinde bilgilerinizi, üçüncü şahıslar dâhil
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla haklarımızın halefine devredebiliriz. Sonrasında
bilgileriniz için geçerli politikalar, aksinin kanunlarca yasaklanmaması hâlinde devralan
tarafından belirlenebilir. Devredilen kişisel bilgiler yukarıda açıklandığı gibi toplanan kişisel
bilgilerden oluşacaktır.
Kendisiyle bilgileri paylaştığımız her türlü üçüncü şahıs, bilgileriniz için Politikada belirtilen ve
Apple Uygulama Kılavuzlarında belirtilenler ile aynı veya eşit korumayı sağlayacaktır.

Kişisel verileri nerede saklar ve işleriz?
Sizden topladığımız bilgileri, AWS tarafından ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) sağlanan
sunucularda saklarız. Test amaçları için sizden topladığımız bilgiler ABD'deki çalışanlarımızın
kullandığı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da saklanabilir. Avrupa Ekonomik Alanı (AEA),
Birleşik Krallık (BK) ve İsviçre'de sizden topladığımız bilgiler AEA, BK ve İsviçre dışına aktarılabilir
ve o ülkelerin dışında saklanabilir, zira faaliyetlerimiz ve sunucularımızdan bazıları ABD'de yer
almaktadır. Bilgilerinizi AEA, BK ve İsviçre dışına aktarmak için Standart Sözleşme Hükümlerini
taahhüt etmekteyiz. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından AEA ve İsviçre'den ABD'ye aktarılan kişisel
bilgilerin toplanması, kullanımı ve saklanması ile ilgili olarak düzenlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı
Çerçevesinden ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesinden çekildik; Gizlilik Kalkanı
Çerçevelerine katıldığımız sırada aldığımız kişisel bilgiler için Gizlilik Kalkanı İlkelerini
uygulamaya devam edeceğiz. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi için
https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre boyunca tutabiliriz?
Bilgilerinizi kanunen tutmamız gereken süre boyunca tutabiliriz. Aksi yönde bir yasal koşul
bulunmaması hâlinde, bilgilerinizi yalnızca Hizmetleri ifa etmemiz için gerektiği süre boyunca
tutarız. Bilgilerinizi makul bir süre boyunca da tutabiliriz. Örneğin, ABD kanunlarının geçerli
olduğu ve ABD kanunları uyarınca gerektiği takdirde, kapsam dâhilindeki korumaya tabi sağlık
bilgilerini 7,5 yıl boyunca veya kanuni olarak şart koşulan veya izin verilen süre boyunca saklarız
ve Uluslararası Uyum Konferansı'nın Sektör Yapısı ve Klinik Çalışma Raporlarının İçeriği
Hakkındaki Kılavuzunun geçerli olduğu durumlarda Klinik Araştırma Çalışması verileri
Hizmetlerin tamamlanmasından itibaren 25 yıl boyunca veya yerel kanunlarda zorunlu tutulan
daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

Sosyal medyada bizi bulabileceğiniz yerler ve Tanımlama Bilgileri
Bizi Facebook, Twitter ve LinkedIn'de bulabilirsiniz. Sosyal medya sayfalarımızı ziyaret
ettiğinizde, talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması için zaruri olmayan tanımlama bilgilerinin
ayarlarını yönetebilirsiniz. Tanımlama Bilgisi, cihazınıza yerleştirilerek www.datacubed.com
internet sitesinin özelliklerini ve işlevlerini sağlayan küçük bir dosyadır. Datacubed Health
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Tanımlama Bilgisi Politikasında tanımlama bilgilerinin neler olduğu, tanımlama bilgilerini
kullanımımız ve nasıl yönetebileceğiniz açıklanmaktadır. Talep ettiğiniz Hizmet için zaruri olan
tanımlama bilgileri haricinde hiçbir tanımlama bilgisi cihazınızda kalmayacak ve tanımlama
bilgilerinden toplanan hiçbir bilgiyi kanunlarda izin verilenden daha uzun süre saklamayacağız.

Bilgileriniz ile ilgili haklarınız
Şu haklara sahipsiniz:
•

Bilgilerinizi toplayıp toplamadığımızı, kullanıp kullanmadığımızı veya paylaşıp
paylaşmadığımızı öğrenme ve bu bilgilere erişim talep etme
• Bilgilerinizin yanlış veya eksik olması hâlinde düzeltmemizi talep etme
• Şu durumlarda bilgilerinizi silmemizi isteme:
o Bilgilerinizin toplanma, kullanılma veya paylaşılma amaçları için artık gerekli
olmaması
o Toplama, kullanım veya paylaşımın dayandığı oluru geri çekmeniz
o Toplama, kullanım veya paylaşıma itiraz etmeniz ve toplama, kullanım ve
paylaşımı sürdürmeyi gerektirecek daha üstün bir meşru menfaatin olmaması
o Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için toplanmasına, kullanılmasına
veya paylaşılmasına itiraz etmeniz
o Bilgilerinizin kanunlara aykırı bir şekilde toplanması, kullanılması veya
paylaşılması
o Bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için bilgilerinizin silinmesinin
gerekmesi
o Bilgilerinizin çocuklara çevrimiçi hizmetlerin sunulması amacıyla toplanmış
olması
• Şu durumlarda bilgilerinizin toplanması, kullanılması veya paylaşılmasına ilişkin kısıtlama
uygulamamızı isteme:
o Bilgilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz
o Meşru menfaate dayalı olarak toplama, kullanım veya paylaşıma itirazda
bulunmanız ve bizim ya da bir üçüncü şahsın meşru menfaat dayanağının, sizin
menfaatinize göre önceliğe sahip olduğuna inanmamız
o Toplama, kullanım veya paylaşımın yasa dışı olması ve silinmesine itiraz etmeniz
ve onun yerine kullanımın kısıtlanmasını talep etmeniz
o Bizim artık sizin bilgilerinize ihtiyacımız olmaması, ancak sizin yasal talepte
bulunma, böyle bir talebi uygulama veya böyle bir talebe karşı savunma için
ihtiyaç duymanız
• Bize sağladığınız bilgileri alabilme ve toplama, kullanma veya paylaşmamızın otomatik
yollarla ve olurunuza dayanarak ya da bir sözleşmenin ifa edilmesine istinaden
gerçekleştirildiği durumlarda söz konusu bilgileri başka bir kuruluşa aktarabilme
• Bir yasal görevin, doğrudan pazarlamanın ve bilimsel / tarihsel araştırma ve istatistiklerin
ifasına veya meşru menfaat amaçlarına dayanılarak toplama, kullanma veya paylaşmaya
itiraz etme
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•
•

Sizinle ilgili olarak veya benzer şekilde sizi önemli oranda etkileyen yasal sonuçlar
doğuracak, yalnızca otomatik işlemeye (profilleme dâhil) dayalı bir karara tabi
olunmaması
Bir gözetim makamına şikayette bulunma

Haklarınızı nasıl kullanırsınız?
Herhangi bir zamanda bize legal@datacubed.com adresinden e-posta göndererek hesap
bilgilerinize erişebilir, bunları düzelttirebilir veya sildirebilir ya da hesabınızı iptal edebilirsiniz.
Bazı durumlarda kanunların zorunlu tutması hâlinde hakkınızdaki bazı bilgileri tutabileceğimizi
lütfen göz önünde bulundurun.

Geçerli hukuk
Bu Politika için AB kanunları geçerlidir.

Politikada değişiklikler
Bu Politika, yukarıda belirtilen Yürürlüğe Giriş Tarihi itibarıyla günceldir. Bu Politikayı zaman
zaman değiştirebiliriz, bu yüzden düzenli olarak tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. Bu
Politikadaki her türlü değişikliği www.datacubed.com adresindeki internet sitemizde
yayımlayacağız.

Datacubed Health
Son Kullanıcı Hizmet Koşulları
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022
Bu bilgi işlem uygulaması ve veriler, hizmetler, bilgiler, araçlar, işlevler, güncellemeler ve bu
şekilde sunulan veya sağlanan benzer materyaller (hep birlikte "Hizmet"), bizim tarafımızdan
onayınıza ve işbu Hizmet Koşullarında ("Sözleşme") belirtilen koşullara uymanıza tabi olarak
sağlanmaktadır. Hizmeti kullanmaya yönelik bir hesap oluşturarak, Hizmeti kullanarak veya
başka bir şekilde işbu Sözleşmeye taraf olarak bizimle bağlayıcı bir sözleşme akdetmiş
olmaktasınız.
Hizmet üzerinden değişiklik yapılmış bir sürüm yayımlayarak ve revizyonları size bildirerek işbu
Sözleşmeyi revize edebilir veya güncelleyebiliriz. İşbu Sözleşmede (ya da başka bir kabul
yönteminde) yapılan bir güncelleme sonrasında Hizmeti kullanmanız hâlinde güncel Sözleşmeyi
kabul etmiş sayılacaksınız. Değişiklikleri kabul etmezseniz Hizmeti kullanmaya son vermelisiniz.
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Dâhil Edilen Koşullar
Aşağıdaki ek koşullar, işbu Sözleşmeye burada tümüyle belirtilmiş gibi dâhil edilmiştir:
1. Gizlilik Politikası
2. Çocuklarla İlgili Gizlilik Politikası
3. Tanımlama Bilgisi Politikası

Biz kimiz?
Biz, Datacubed Health adıyla faaliyet gösteren Data Cubed, LLC şirketiyiz. Bize
legal@datacubed.com e-posta adresinden ulaşılabilir.
"Biz," "bize" ve "bizim" sözcüklerine yapılan atıflar, Datacubed Health anlamına gelmektedir.
“Üçüncü şahıs” sözcüğüne yapılan atıflar sizin veya bizim dışımızdaki herhangi birini ifade
etmektedir.

Siz kimsiniz?
Sözleşmede "siz", şunları ifade etmektedir:
•
•
•

Müşteri: Datacubed Health'i kullanan bir işletmenin çalışanı veya temsilcisi
Müşteri Katılımcısı: bir işletmenin talebi üzerine Datacubed Health tarafından yürütülen
bir çalışmaya işletme adına katılan kişi
Datacubed Health Katılımcısı: Datacubed Health tarafından yürütülen bir çalışmaya
kendi adına katılan kişi

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması
Yürüttüğümüz araştırmalar, deneyler, çalışmalar, hastalar ile etkileşim girişimleri veya projeler
("Çalışmalar") ile bağlantılı olarak Müşteriden ve Datacubed Health Katılımcılarından bilgi
toplarız. Hizmetleri sunmak ve müşteri hizmet ve teknik destek sorunlarını ve taleplerini
yanıtlamak için de bilgi toplarız.

Lisans
İşbu Sözleşmenin ve dâhil edilen tüm belgelerin koşullarına uyduğunuz sürece size Hizmeti
yalnızca bilgisayarınızda kullanmanız ve Hizmete oradan erişmeniz için sınırlı, geri alınabilir,
temlik edilemez, devredilemez, alt lisanslandırılamaz, ticari olmayan, münhasır olmayan bir
lisans vermekteyiz. Burada açıkça belirtilmeyen hiçbir hak verilmemektedir.
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Sorumluluk Reddi
Hizmet, kullanıcıların incelemediğimiz, kontrol etmediğimiz veya tasdik etmediğimiz içerik ve
materyaller yayınlamasına izin verebilir. Hizmet üzerinde veya onun yoluyla görünen hiçbir
içerik, tavsiye veya diğer materyallerden sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz.
Hizmet, tıbbi bir ürün veya tıbbi tedavi değildir ve hiçbir türde hiçbir sağlık hizmeti sağlamaz.
Tıbbi bakım sağlayıcınız olmadığımızı ve sağlığınız, güvenliğiniz veya esenliğiniz ile ilgili olarak
size karşı hiçbir bakım yükümlülüğümüzün bulunmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz.
Belirli sağlık koşulları veya sorunları ile ilgili olarak daima, doğruca kendi sağlık uzmanınıza
danışmalısınız.
Tıbbi bir acil durumunuz olduğunu düşünürseniz derhâl doktorunuzu veya Amerika Birleşik
Devletleri'nde 911'i ya da Avrupa Birliği ülkelerinde 112'yi arayın.
Hizmetin genel olarak kullanılabilirliğini sürdürmesini temin etmek amacıyla elimizden gelen
gayreti göstersek de, Hizmete erişimin hatasız veya kesintisiz ya da kusursuz olacağını beyan
veya taahhüt etmeyiz ve kullanıcıların Hizmetimize veya özelliklerine daima erişebileceklerini
veya bunları kullanabileceklerini garanti etmeyiz.
Önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir zamanda ve farklı zamanlarda
Hizmeti veya herhangi bir kısmını değiştirme ya da geçici veya daimi olarak sonlandırma
hakkımızı saklı tutarız.
Hizmet, yazım hataları veya tutarsızlıklar içerebilir ve eksiksiz veya güncel olmayabilir. Bu tür
hataları, tutarsızlıkları veya eksiklikleri herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın
düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.
Hizmeti kullanmanız nedeniyle sağlayıcınız tarafından size veri ücretleri uygulanabilir.

Uygunluk
Hizmetin bazı kısımları veya tamamı genel kullanıma sunulmayabilir ve zaman zaman uygunluk
kuralları uygulayabiliriz. Bu uygunluk kurallarını herhangi bir zamanda değiştirme veya ortadan
kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

Davranış Kuralları
Hizmeti kullanmanız, bu davranış kuralları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu
Sözleşmenin koşullarına uymanıza bağlıdır.
Hizmeti kullanımınız ile bağlantılı olarak, geçerli kanun veya yönetmelikleri ihlal etmeyeceğinizi
kabul etmektesiniz.
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Hizmet üzerinden şu tür özelliklere haiz hiçbir öneri, bilgi, fikir, görüş, soru, not, plan, teklif veya
bunlara benzer materyalleri ("Gönderiler") ya da grafik, çizim, tasarım, metin, bilgi, ses kaydı,
fotoğraf, yazılım, müzik, ses, video, yorum, mesaj veya benzer materyalleri ("İçerik")
yaymamayı, yüklememeyi, erişilebilir kılmamayı veya başka bir şekilde yayınlamamayı kabul
etmektesiniz:
1. Yasa dışı olan veya başkalarını yasa dışı herhangi bir faaliyette bulunmaya teşvik
eden;
2. Bizim veya başka birinin bilgisayarının işleyişine zarar verebilecek virüs veya
başka herhangi bir benzer program ya da yazılım içeren;
3. Herhangi bir şahsın haklarını ihlal eden veya herhangi bir şahsın patent, ticari
marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikrî mülkiyet hakkına ihlalde bulunan ya da
4. Aşağılayıcı, lekeleyici, pornografik, müstehcen, ahlaksız, edepsiz, uygunsuz,
gizlilik veya alenilik haklarını ihlal eden, istismar edici, taciz edici, tehditkâr,
zorbalık içeren veya başka bir şekilde sakıncalı olan.
Kullanıcı adınızı ve parolanızı ve varsa Hizmete giriş için gerekli diğer tüm bilgileri gizli ve güvenli
bir şekilde saklamalısınız. Hesabınıza veya profilinize başkalarının herhangi bir şekilde izinsiz
erişiminden biz sorumlu değiliz.
Şunlardan herhangi birini yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz:
1. Hizmetin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek,
kopyalamak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koduna dönüştürmek veya
parçalara çözmek;
2. Başka herhangi bir kişinin Hizmeti bilgisayar korsanlığı veya tahrif etme yoluyla
kısıtlaması veya yasaklaması dâhil Hizmetin işleyişini aksatmak veya bozmak;
3. Hizmet ile bağlantılı olarak herhangi bir hizmeti engelleme saldırısı düzenlemek,
virüs, solucan, Truva atı veya başka bir zararlı kod veya aktiviteyi iletmek veya
kullanıma sunmak;
4. Uygun yetkiye sahip olmaksızın bir sisteme veya ağa sızma, zafiyetini tarama
veya test etme ya da güvenliğini veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etme
girişiminde bulunmak;
5. Altyapımız üzerinde, tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, makul olmayan
ve orantısız bir şekilde büyük bir yüke yol açan veya açabilecek olan herhangi bir
işlemde bulunmak;
6. Hizmetin diğer kullanıcılarına ait e-posta adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini
ele geçirmek ve toplamak;
7. Hizmetten, otomatik araçlar yoluyla içerik kazımak veya toplamak;
8. Hizmete yanlış, eksik veya yanlış yönlendirici bilgiler göndermek, yayınlamak
veya kullanılabilir hâle getirmek ya da bu bilgileri başka bir şekilde bize sağlamak;
9. Birden fazla kullanıcı hesabına kaydolmak veya
10. Başka herhangi bir şahıs veya işletmenin kimliğine bürünmek.
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Hizmetin halka açık olmayan hiçbir kısmına erişme izniniz bulunmamaktadır ve Hizmet üzerinde
bulunan hiçbir güvenlik önlemini atlatmaya teşebbüs edemezsiniz.
Yukarıdaki davranış kurallarıyla birlikte, Hizmete erişiminizi sonlandırmaya ilişkin sınırsız
hakkımız, işbu davranış kurallarının ihlalleriyle sınırlı olmayacaktır.

Bize Gönderilen Veya Sunulan İçerikler
Bize hiçbir şey göndermekle ya da hiçbir İçeriği Hizmet üzerinden kullanılabilir hâle getirmekle
yükümlü değilsiniz. Ancak, Hizmete herhangi bir İçerik göndermeyi ya da başka bir şekilde
Hizmet vasıtasıyla herhangi bir İçerik sunmayı seçerseniz, o İçeriği Gizlilik Politikamız uyarınca
kullanacağız.
Bunu yapabilmemize tümüyle izin vermek için Gizlilik Politikasının kısıtlamaları uyarınca işbu
belgeyle bize, Hizmet yoluyla ve onunla beraber sunduğunuz bu tür tüm İçerikleri çoğaltmamız,
değiştirmemiz, teşhir etmemiz, ifa etmemiz, yaymamız, tercüme etmemiz ve türev çalışmalarını
oluşturmamız için bize daimi, geri alınamaz, devredilebilir, alt lisanslandırılabilir, münhasır
olmayan, dünya çapında geçerli, bedeli tamamıyla ödenmiş, telif ücreti olmayan hak ve lisans
vermektesiniz.
Bize herhangi bir İçerik veya Gönderi ileterek şunları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz:
(a) İçeriği veya Gönderileri bize gönderme yetkisine sahip olduğunuzu; (b) İçerik ve Gönderilerin
sağlanmasının hiçbir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini; (c) bu tür tüm
Gönderilerin ve İçeriklerin doğru ve eksiksiz olduğunu; (d) Gönderiler veya İçerik karşılığında
hiçbir ödeme almaya hakkınız olmadığını ve (h) Gönderiler veya İçerik ile ilgili olarak hiçbir
hakka sahip olmadığınızı.
Sizden aldığımız materyal ve bilgileri nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimiz hakkında daha fazla
bilgi için lütfen Gizlilik Politikasına başvurun.
Hizmete gönderdiğiniz veya Hizmette yayımladığınız veya sunduğunuz herhangi bir bilgi,
materyal, Gönderi, İçerik veya başka herhangi bir maddenin sürekliliğini sağlamaya ilişkin hiçbir
yükümlülüğümüz olmadığını kabul etmektesiniz. Bunun gibi her türlü materyali alıkoyma,
kaldırma ve veya ıskartaya çıkarma hakkımızı saklı tutarız.

Hizmet Yoluyla Paylaşılan İçerik
Hizmet, bazı bilgileri kamuya açık olarak paylaşmayı seçmenizi mümkün kılabilir. Ne kadar
bilginin halka açık olarak paylaşıldığını kontrol edebileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır ve size
sunulan seçeneklerden, talimatlarınıza uymak için gayret göstereceğiz. Hizmet yoluyla
paylaşılacak bilgileri tayin ederek, paylaşmayı seçtiğiniz bilgileri açıklıyor olabileceğinizi kabul
etmektesiniz. Bu materyalleri paylaşmanın etkisinin tümüyle farkında olduğunuzu ve bundan
tümüyle sorumlu olduğunuzu anlamakta ve kabul etmekte; bu ediminizden ötürü bizim sorumlu
tutulmayacağımızı ve ilgili her türlü yükümlülük veya zararlara karşı tarafınızca yükümlü
tutulmayacağımızı ve zarardan muaf kılınacağımızı kabul etmektesiniz.
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Fikrî Mülkiyetimiz
Ticari markalarımızı, ticari adlarımızı ve/veya ticari görünüşümüzü teşkil eden grafiklerimizin,
logolarımızın, adlarımızın, tasarımlarımızın, sayfa başlıklarımızın, düğme simgelerimizin,
yazılarımızın ve hizmet adlarımızın sahibi biziz. Hizmetin "görünümü ve dokunma hissi (renk
kombinasyonları, düğme şekilleri, yerleşim, tasarım ve diğer tüm grafik unsurlar dâhil) ABD telif
hakkı ve ticari marka kanunuyla korunmaktadır. Tüm ürün adları, hizmet adları, ticari markalar
ve hizmet markaları ("Markalar") bizim malımızdır veya belirtildiği gibi ilgili sahiplerinin malıdır.
Markaları veya telif haklarını her ne olursa olsun işbu Sözleşmede izin verilenden başka hiçbir
amaç için kullanamazsınız.
Hizmeti sunmak için kullanılan yazılımın ve yazılımda yapılan tüm geliştirmelerin,
güncellemelerin, iyileştirmelerin, düzeltmelerin ve değişikliklerin, yazılımın herhangi bir kısmını
koruyan veya ona ait tüm telif haklarının, patentlerin, ticari sırların veya ticari marka ya da diğer
fikrî mülkiyet haklarının (veya her türlü iyileştirme, düzeltme veya değişikliklerinin) ve bunlara
ilişkin her türlü ve tüm belgelerin bizim ve/veya gereğine göre lisans verenlerimizin münhasır ve
bizatihi malı olduğunu ve öyle kalacağını kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme, unvan veya
mülkiyetin size aktarılmasını teşkil etmeyip, ondan ziyade size yalnızca burada belirtilen sınırlı
hakları sağlamaktadır.

Uygulama Ve Hizmetlerin Sonlandırılması
Hizmetin tamamını veya bir kısmını herhangi bir kullanıcıya sunmayı kendi irademize göre
istediğimiz zaman sunmayı reddetme hakkımızı saklı tutarız.
Yukarıdaki hususu sınırlandırmaksızın ve ek yasal yükümlülüğe yol açmaksızın, Telif Hakkı
Kanununu tekrarlı olarak ihlal edenleri geçerli kanun uyarınca yasaklama politikamız
bulunmaktadır. İçerik, Gönderiler veya diğer materyaller ile ilgili olarak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla telif hakkı lisansları dâhil sizin bize verdiğiniz tüm haklar işbu Sözleşmenin feshinden
sonra da yürürlükte kalmayı sürdürecektir. Ayrıca taahhütleriniz, savunma ve tazminat
yükümlülükleriniz işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshinden sonra geçerliliğini
koruyacaktır.

Bağlantılar Ve Üçüncü Şahıs İçerikleri
Hizmet, bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır ve bu
tür bir bağlantının sunulması yoluyla hiçbir internet sitesini veya hizmeti tasdik etmemekteyiz.
Hizmet, üçüncü şahıslardan kaynaklanan makaleler, metinler, resimler, videolar, sesler, veriler,
bilgiler ve başka benzer materyaller içerebilir. Hizmette görülebilen veya Hizmette
görünebilecek içerikten türetilebilen hiçbir üçüncü şahıs içeriği, bu içerik tarafımızda özetlenmiş,
toplanmış, yeniden biçimlendirilmiş veya başka bir şekilde düzenlenmiş olsa bile tasdik
etmemekteyiz.
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Sorumluluk Reddi Ve Yükümlülüklerin Sınırları
KANUNLARIN YASAKLADIĞI HÂLLER DIŞINDA, HİZMETİN "OLDUĞU HÂLİYLE" VE
"KULLANILABİLDİĞİ KADARIYLA", SARİH, ZIMNİ VEYA KANUNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL
OLMADAN SUNULDUĞUNU KABUL ETMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ. BİZ, ANA ŞİRKETLERİMİZ,
İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, YETKİLİLERİMİZ, MÜDÜRLERİMİZ, HİSSEDARLARIMIZ,
ÜYELERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ ÖZELLİKLE MÜLKİYET,
TUTARLILIK, UYGUNLUK, GEÇERLİLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, PERFORMANS, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, İHLALDE BULUNMAMA VEYA HER TÜRDE DİĞER GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR.
TARAFINIZCA BİZDEN ALINAN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ (SÖZLÜ VEYA YAZILI) HİÇBİR GARANTİ
TEŞKİL ETMEZ.
HİZMETİ KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR. SEÇTİĞİNİZ ZAMANLARDA VEYA KONUMLARDA
HİZMETİ KULLANABİLECEĞİNİZİ VEYA ONA ERİŞEBİLECEĞİNİZİ; HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA
HATASIZ OLACAĞINI; KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ; VERİ İLETİMİNİN VEYA DEPOLAMANIN
GÜVENLİ OLDUĞUNU VEYA HİZMETİN TUTARSIZLIKLAR, YANLIŞ BEYANLAR, VİRÜSLER YA DA
BAŞKA ZARARLI BİLGİLER VEYA BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEYİZ.
KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE KANUNLARCA YASAKLANAN HÂLLER DIŞINDA, BİZ
YA DA ORTAKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, YETKİLİLERİMİZ, MÜDÜRLERİMİZ,
HİSSEDARLARIMIZ, ÜYELERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ (HEP
BİRLİKTE "İLGİLİ TARAFLAR") HİZMETE DAYALI OLARAK VEYA ONUNLA İLGİLİ OLARAK, GEREK
SÖZLEŞME NEDENİYLE GEREKSE HAKSIZ FİİL (İHMALKÂRLIK DÂHİL), KESİN YÜKÜMLÜLÜK VEYA
BAŞKA BİR SEBEPLE SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞIZ VE HİZMETE ERİŞMENİZ VEYA ONU
KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA İLGİLİ OLAN
DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL VEYA ÖZEL ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR KAYIP VEYA ZARARDAN, BUNLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİZE
VE/VEYA İLGİLİ TARAFLARA BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAĞIZ.
MÜŞTERİ KATILIMCILARI YALNIZCA ÇALIŞMALARIN SPONSORLARINA (MÜŞTERİLERE) KARŞI
TALEPTE BULUNABİLİR VE ÇALIŞMALAR SIRASINDA HİZMETİN KULLANILMASINDAN
KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKTEN MÜŞTERİLER SORUMLUDUR. MÜŞTERİ
KATILIMCISININ ÇALIŞMAYA KATILIMA DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLURUNU MÜŞTERİ ALDIĞI İÇİN
MÜŞTERİ KATILIMCILARI, MÜŞTERİ GARANTİLERİNİN VE TAZMİNATLARININ KOŞULLARI
HAKKINDA O BİLGİLENDİRİLMİŞ OLURA BAŞVURMALIDIR.
YUKARIDAKİ HUSUSLARA RAĞMEN, BİR MAHKEMENİN, YUKARIDAKİ SORUMLULUK RETLERİNİN
UYGULANAMAZ OLDUĞUNU TESPİT ETMESİ HÂLİNDE NE BİZİM NE DE İLGİLİ TARAFLARDAN
HERHANGİ BİRİNİN HİZMETİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN (1) 500,00 $ TUTARINI AŞAN
HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN VEYA (2) HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA
SONUÇSAL KAYIP VEYA ZARARDAN, GELİR KAYBINDAN, KÂR VEYA VERİ KAYBINDAN ÖTÜRÜ SİZE
VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.
BU SINIRLAMA, TALEBİNİZİN GEREKÇESİ YA DA BURADA BELİRTİLEN SINIRLI ÇARELERİN TEMEL
AMACINI YERİNE GETİRİP GETİRMEMESİ FARK ETMEKSİZİN GEÇERLİ OLACAKTIR.
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BU SINIRLAMA, İŞBU SÖZLEŞMEYE VEYA İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA REDDEDİLEMEYECEK
OLAN GEÇERLİ KANUNLARA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KASITLI OLARAK VE BİLEREK SİZE VERDİĞİMİZ
HİÇBİR ZARAR İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.
NEW JERSEY DÂHİL BAZI EYALETLERDE BAZI SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLAMALARA İZİN
VERİLMEMEKTEDİR VE BU TÜR SORUMLULUK RETLERİ VEYA SINIRLANDIRMALAR
YASAKLANDIKLARI YERLERDE GEÇERSİZDİR.

Tazminat
Bizi ve tedarikçilerimizi, iştiraklerimizi, lisans verenlerimizi ve lisans alanlarımızı, onların her bir
yetkisini, müdürlerini, hissedarlarını, üyelerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (a) Hizmet
vasıtasıyla gönderdiğiniz, yayına koyduğunuz veya ilettiğiniz Gönderiler veya İçerikler,
(b) Hizmeti Kullanmanız, (c) Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya ihlal ettiğiniz iddiasında bulunulması
ve (d) herhangi bir eyalet, devlet veya içtihat hukuku kapsamında yasa dışı veya gayrimeşru
olarak kabul edilen ya da herhangi bir bireyin veya kuruluşun haklarını ihlal eden herhangi bir
edimde, eylemde veya harekette herhangi bir şekilde Hizmetin kullanılması vasıtasıyla
bulunmanız hâlinde tüm suçlamalar, yargılamalar, hükümler, kayıplar, yükümlülükler, makul
vekâlet ücretleri, bilirkişi ücretleri ve yargılama ücretleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla tüm masraf ve giderlerden muaf kılmayı, bizi savunmayı ve zararlarımızı tazmin etmeyi
kabul etmektesiniz.

İhtilaflar, Geçerli Hukuk Ve Yargı Salahiyeti
Geçerli kanunlar uyarınca yasaklandığı durumlar haricinde, sunduğumuz Hizmetten kaynaklanan
veya herhangi bir şekilde onunla ilgili her türlü iddia veya anlaşmazlığın, gerekli nitelikleri
karşılayan talepleriniz için küçük alacaklar mahkemesine yöneltebileceğiniz talepler haricinde
mahkemede değil; yalnızca ve münhasır olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülmesini kabul
etmektesiniz. İşbu sözleşme için Federal Tahkim Kanunu ve federal tahkim hukuku geçerlidir.
İşbu Sözleşme New York Eyaleti kanunlarına tabidir ve her türlü tahkim işleminde bu kanunlar
kullanılacaktır.
Tahkimde yargıç veya jüri bulunmaz ve tahkim kararını mahkemede temyize götürme hakkı
sınırlıdır. Ancak bir hakem, her bir olay için bir mahkeme ile aynı şekilde tazminat ve telafi
kararları verebilir (tedbir ve tespit veya yasal tazminat kararları dâhildir) ve bir mahkeme ile aynı
şekilde işbu Sözleşmenin koşullarına uymalıdır.
Bir tahkim kovuşturmasına başlamak için talebinizin açıklandığı tahkim talep yazısını şu adrese
göndermelisiniz: 384 Bridge Street; 4th floor, Brooklyn, NY 11201 ABD.
İşbu Sözleşme kapsamında tahkim, American Arbitration Association (Amerika Tahkim Birliği AAA) tarafından, yürürlükteki kurallarına göre ve New York eyaletinin New York şehrinde
yürütülecektir. Tüm başvuru, idare ve hakem ücretlerinin ödemeleri AAA'nın kurallarına tabi
olacaktır.
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Siz ve biz, her türlü anlaşmazlık çözüm işleminin yalnızca her bir vaka için ayrı ayrı
yürütüleceğini; bir sınıfa yönelik olarak, topluca veya temsili nitelikte yürütülemeyeceğini kabul
etmekteyiz. Herhangi bir nedenle bir talebin tahkim yerine mahkemede görülmesi hâlinde hem
siz hem de biz, tarafların her birinin jüri duruşması hakkından feragat ettiğini kabul ederiz.
Yukarıdaki hususa rağmen, fikrî mülkiyetin veya diğer mülkiyet haklarının ihlali veya başka bir
şekilde suiistimali hakkında hüküm aldırmak için mahkemede dava açabileceğimizi kabul
etmektesiniz.
Tahkimin geçerli olmadığı durumlarda, Hizmetlerden kaynaklanan veya onlarla ilgili olarak
bizimle vuku bulan her türlü anlaşmazlığın sizin tarafınızdan yalnızca New York eyaletinin New
York şehrindeki bir eyalet mahkemesine veya federal mahkemeye götürülebileceğini kabul
etmektesiniz. BU YARGI YERİNİN ELVERİŞSİZ VEYA UYGUNSUZ OLDUĞUNA İLİŞKİN HER TÜRLÜ
İTİRAZ HAKKINIZDAN VAZGEÇMEKTE VE NEW YORK'TAKİ MÜNHASIR YARGI YERİNİ VE
SALAHİYETİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

Genel
Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü herhangi bir nedenle kanunlara aykırı,
geçersiz veya uygulanamaz bulunduğu takdirde o hüküm, uygulanabildiği azami ölçüde
uygulanacak veya işbu Sözleşmeden ayrılmış olarak kabul edilecek ve kalan hiçbir hükmün
geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Ortaklık Olmaması. İşbu Sözleşme hasebiyle veya Hizmeti kullanmanız hasebiyle sizin ile bizim
aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, işçi-işveren veya acentelik ilişkisi meydana gelmediğini
kabul etmektesiniz.
Temlik. İşbu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı herhangi bir zamanda onayınızla veya onayınız
olmadan herhangi bir şahıs veya kişiliğe tümüyle veya kısmen temlik edebiliriz. Sözleşmeyi
önceden yazılı onayımız olmadan temlik edemezsiniz ve yapacağınız her türlü izinsiz temlik
geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
Vekâlet Ücretleri. İşbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak herhangi bir dava açmamız hâlinde, söz
konusu davada haklı bulunan taraf, tüm makul masrafları, vekâlet ücretlerini ve söz konusu
haklı tarafın davada karşılaştığı diğer masrafları diğer taraftan tazmin etme hakkı olacaktır.
Feragat Etmeme. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaktan imtina etmemiz, hiçbir
şekilde söz konusu hükümden hâlihazırda veya gelecekte feragat teşkil etmeyecektir ve hiçbir
şekilde hiçbir tarafın söz konusu hükümlerin her birini ve hepsini daha sonra uygulama hakkını
etkilemeyecektir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm, koşul veya şartından açık feragatimiz,
söz konusu hüküm, koşul veya şartın gelecekteki herhangi bir yükümlülük karşısında
uygulanmasından feragatimizi teşkil etmeyecektir.
Bildirimler. İşbu Sözleşme kapsamında vereceğiniz veya gerekli görülecek tüm bildirimler yazılı
olarak düzenlenecek ve şu adrese gönderilecektir: legal@datacubed.com.
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Hakkaniyete Uygun Çareler. İşbu Sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanmaması hâlinde
onarılamaz zararla karşılaşacağımızı kabul etmektesiniz ve bu nedenle işbu Sözleşme'nin ihlalleri
karşısında, geçerli kanunlar kapsamında kendisinden yararlanabileceğimiz diğer tüm çarelere ek
olarak senetsiz, başka türlü teminatsız ve zararların kanıtı olmaksızın hakkaniyete uygun
çarelere hak kazanacağımızı kabul etmektesiniz.
Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme, kendisine açıkta atıfta bulunulması suretiyle dâhil edilen
belgelerle birlikte, sizinle bizim aramızda Hizmet ile ilgili sözleşmenin tamamını teşkil
etmektedir ve sizinle bizim arazımızda hususi olarak belirlenen önceki ve aynı zamandaki
elektronik, sözlü veya yazılı tüm görüşmelerin yerine geçmektedir.

iOS Destekli Yazılımlar İçin Geçerli Ek Koşullar
Hizmeti iOS üzerinde çalışan yazılımlar yoluyla kullanmanız hâlinde aşağıdaki ek koşullar
geçerlidir:
1. İşbu kullanım koşullarının yalnızca sizin ile bizim aramızda düzenlendiğini ve
Apple, Inc. (“Apple”) ile düzenlenmediğini kabul etmektesiniz. Bunun iOS
uygulamasından ve onun üzerinde sunulan hizmetlerden ve materyallerden
yalnızca biz sorumluyuz ve Apple sorumlu değildir.
2. iOS uygulamamızı kullanımınız Apple’ın o ondaki geçerli App Store Hizmet
Koşullarında belirtilen Kullanım Kurallarına tabidir.
3. Apple'ın iOS uygulamamızla ilgili olarak destek veya bakım hizmetleri sunma
yükümlülüğü veya görevi olmadığını kabul etmektesiniz.
4. Geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın iOS uygulamamızla ilgili
olarak hiçbir garanti yükümlülüğü bulunmayacaktır.
5. iOS uygulamamız veya iOS uygulamamıza sahip olmanız ve/veya onu kullanmanız
ile ilgili olarak yönelteceğiniz veya herhangi bir üçüncü şahsın yönelteceği, sınırlı
olmamak kaydıyla aşağıdakiler dâhil her türlü iddiayı yanıtlamaktan Apple'ın
değil, bizim sorumlu olacağımızı kabul etmektesiniz: (i) ürün yükümlülüğü
iddiaları; (ii) uygulamanın herhangi bir geçerli yasa veya yönetmeliği ihlal ettiğine
ilişkin her türlü iddia ve (iii) tüketici koruma mevzuatı veya benzer mevzuat
kapsamında ortaya çıkan iddialar.
6. iOS uygulamamız veya iOS uygulamamıza sahip olmanız ve/veya onu kullanmanız
ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü şahıs fikrî mülkiyetinin ihlaline ilişkin iddialar
karşısında soruşturma, savunma, uzlaşma ve azletmekten Apple'ın sorumlu
olmadığını kabul etmektesiniz.
7. iOS uygulamamızı kullanırken, kablosuz taşıyıcınızın koşulları gibi tüm geçerli
üçüncü şahıs koşullarına uymayı kabul etmektesiniz.
8. Taraflar, Apple ile Apple'ın iştiraklerinin iOS uygulamamız için geçerli kullanım
koşullarının üçüncü şahıs lehtarları olduğunu kabul etmektedir. Hizmet
Koşullarını kabul etmeniz hâlinde Apple, bir üçüncü şahıs lehtar olarak
Sözleşmeyi size uygulatma hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul ettiği
varsayılacaktır).
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Datacubed Health
Çocuklarla İlgili Gizlilik Politikası
Yürürlüğe Giriş: 1 Nisan 2022
Giriş
Datacubed Health olarak çocukların gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Çocuklarla İlgili Gizlilik
Politikasında (Politika) çocukların kişisel bilgilerini nasıl toplayabileceğimiz, kullanabileceğimiz
ve paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır. Politika; internet sitemiz, hizmetlerimiz, bilgiler,
araçlar, işlevler, güncellemeler ve benzer materyaller (hep birlikte Hizmetler) için geçerlidir.
Politika hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen legal@datacubed.com e-posta adresinden
bize ulaşın.

Dâhil Edilen Koşullar
Aşağıdaki ek koşullar, Politikaya burada tümüyle belirtilmiş gibi dâhil edilmiştir:
•
•
•

Son Kullanıcı Hizmet Koşulları
Gizlilik Politikası
Tanımlama Bilgisi Politikası

Biz kimiz?
Biz, Datacubed Health adıyla faaliyet gösteren Data Cubed, LLC şirketiyiz. Bize
legal@datacubed.com e-posta adresinden ve şuradan ulaşılabilir:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health, daha iyi bilim ve daha sağlıklı toplumları gerçeğe dönüştüren öncü bir
teknoloji şirketidir. Hastalarla uzaktan iletişim kurmak ve sanal klinik çalışmalar yürütmek
amacıyla verilerin toplanması için akıllı telefon uygulamaları, giyilebilir, ev içi ve çevresel
sensörler gibi kişiselleştirilmiş çözümler uygulamaktayız. Başka şirketler, sağlık kuruluşları
("Klinik Araştırma Çalışmaları") ve eğitim kurumları ("Akademik Çalışmalar") adına
yürüttüğümüz araştırmalar, deneyler, çalışmalar, hastalar ile etkileşim girişimleri veya projeler
(hep birlikte "Çalışmalar") ile bağlantılı olarak bazen 18 yaşın altındaki çocuklardan veya
ebeveynlerden ya da yasal vasilerden ("Bakıcılar") 18 yaşın altındaki çocukları ve/veya hastaları
hakkında bilgi toplamaktayız.
"Biz," "bize" ve "bizim" sözcüklerine yapılan atıflar, Datacubed Health anlamına gelmektedir.
"Üçüncü şahıs" sözcüğüne yapılan atıflar sizin veya bizim dışımızdaki herhangi birini ifade
etmektedir.
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Müşteri Katılımcılarının bize sağladığı kişisel bilgilerin İşleyicisiyiz. Datacubed Health
Katılımcılarının bize sağladığı kişisel bilgilerin Veri Sorumlusuyuz.

Siz kimsiniz?
Politikada "siz", şunları ifade etmektedir:
• Müşteri: Datacubed Health'i kullanan bir işletmenin çalışanı veya temsilcisi
• Müşteri Katılımcısı: bir işletmenin talebi üzerine Datacubed Health tarafından yürütülen
bir Çalışmaya o işletme adına katılan kişidir ve 18 yaşın altında bir çocuk olabilir
• Datacubed Health Katılımcısı: Datacubed Health tarafından kendi adına yürütülen bir
Çalışmaya katılan kişidir ve 18 yaşın altında bir çocuk olabilir

Çocukların bilgilerinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak
•
•
•

Müşteri, Çocuğun Klinik Araştırma Çalışmasına katılması için Bakıcının olurunu alır.
18 yaşın altındaki çocuklardan özel, sınırlı durumlar haricinde Bakıcının oluru olmadan
kişisel bilgi toplanmamaktadır.
"Olur"un yasal gerekçesi kapsamında Çalışmalarla bağlantılı olarak yürütülen işlemenin
anlamı:
o Müşteri Katılımcılarından ve Datacubed Health Katılımcılarından kişisel bilgilerin
toplanmasıdır ve
o Hizmetlerin sunulması amacıyla kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasıdır.

Çocuklar hakkında hangi bilgileri toplarız ve neden?
Hizmetleri sunmak için çocuklar hakkındaki bilgileri Bakıcılarından toplayabiliriz veya kişisel
bilgileri doğrudan çocuklardan toplayabiliriz. Müşterilerimiz adına, Akademik Çalışmaları
yürütmek için bir çocuğun şu bilgilerini toplayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad
Adres
Doğum tarihi
Doğum yeri
E-posta Adresi
Kullanıcı adı
Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinizden ve kullanılan cihazlardan elde edilen bilgiler
Gerektiğinde coğrafi sınırlandırma özellikleriyle kullanılması amacıyla konum
Telefon cihaz bilgileri
Bluetooth cihazı bilgileri
Telefon iletişim kişileri
Hücresel üst veriler
SMS mesajı üst verileri
IP adresleri
Sosyal medya üst verileri
Demografik bilgiler (etnik köken, cinsiyet, boy ve kilo)
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•
•
•
•

Tıbbi durum
Tıbbi dozaj ve/veya dozaj değişikliği ayrıntıları
İlaç enjeksiyon bölgesi ve enjeksiyon tarihi bilgileri
Sağlık, Ekonomi ve Sonuçlar Araştırması (HEOR) Çalışması için anket bilgileri

Müşterilerimiz adına, Klinik Araştırma Çalışmalarını yürütmek için bir çocuğun şu bilgilerini
toplayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad
E-posta adresi
Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinizden ve kullanılan cihazlardan elde edilen bilgiler
Gerektiğinde coğrafi sınırlandırma özellikleriyle kullanılması amacıyla çocuğun veya
Bakıcının IP adresi
Tıbbi durum
Tıbbi dozaj ve/veya dozaj değişikliği ayrıntıları
Tıbbi enjeksiyon bölgesi ve enjeksiyon tarihi bilgileri
Sağlık, Ekonomi ve Sonuçlar Araştırması (HEOR) için anket bilgileri verileri

Bakıcılar, legal@datacubed.com adresine e-posta göndererek çocuklarından kişisel bilgileri
toplamaya son vermemizi isteyebilirler, ancak bu tür durumlarda Müşteri Katılımcısı ve
Datacubed Health Katılımcısı bir Müşteri adına veya kendi adımıza yürüttüğümüz herhangi bir
Çalışmaya katılmaya devam edemeyecektir. Bakıcılar, çocukların kişisel bilgilerini toplamaya ve
kullanmaya son vermemiz direktifinde bulunursa, herhangi bir bilgi toplanmaması için Müşteri
Katılımcısının ve Datacubed Health Katılımcısının cihazlarımızı kullanımını devre dışı
bırakmalıyız.
Biz, Datacubed Health Katılımcısı kişisel bilgilerinin Veri Sorumlusuyuz ve Müşteri, Müşteri
Katılımcısı kişisel bilgilerinin Veri Sorumlusudur. Tanımlayıcı bilgiler (ad, e-posta, kullanıcı adı,
telefon cihaz bilgileri, IP adresleri) Çalışmanın sponsoru olan Müşteri ile paylaşılmayacaktır ve
yalnızca bizim tarafımızdan Hizmetlerin teknik açıdan gerçekleştirilebilmesi için işlenir.

Çocukların bilgilerini nasıl kullanırız?
Çocuklardan veya çocuklar hakkında Bakıcılardan toplanan kişisel bilgileri şu amaçlarla kullanırız:
•
•
•

Müşterilerimiz adına veya kendi adımıza Çalışmalar yürütmek için;
Hizmetleri sunmak için;
Müşteri hizmetleri ve teknik destek sorunlarını ve taleplerini yanıtlamak için.
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Akademik Çalışmalar için, Hizmetleri iyileştirme amacıyla araştırma, analiz ve benzer amaçlar
için çocuklar hakkında toplu halde veya kimliği gizlenmiş bilgiler kullanabiliriz. Bunu
yaptığımızda adları, e-posta adreslerini, iletişim bilgilerini ve diğer kişisel tanımlayıcıları
çıkartırız. Toplu veya kimliği gizlenmiş bilgileri Akademik Çalışmaların şu amaçları için
kullanabiliriz:
•

Müşteri tarafından yapılan araştırmalar ve analizler dâhil araştırma veya analizleri
yürütmek için;
Cihazlarımıza nasıl erişildiğini ve nasıl kullanıldıklarını daha iyi anlamak için ve
Cihazlarımızı geliştirmek ve kullanıcı tercihlerini yanıtlamak için.

•
•

Müşteri Katılımcısıysanız, bilgilerinizi işlememiz Müşteri ile yapılan sözleşmede kararlaştırılanlar
ile sınırlıdır. Çalışmanın sponsoru olan Müşteriyle yalnızca takma adlı bilgileri paylaşırız.
Müşterilerden topladığımız bilgileri, sorularınızı cevaplamak ve Hizmetlerimizi size sunmak için
kullanırız.

Çocukların bilgilerini nasıl paylaşırız?
Çocukların bilgilerini satmayız ve çocuklar, kişisel bilgilerini Hizmetler yoluyla herkese açık hâle
getiremezler. Müşteri Katılımcısı kişisel bilgilerini yalnızca kendisi adına kişisel bilgileri
topladığımız Müşteriyle veya onun dışında Hizmetleri sunmak, Çalışmaları yürütmek, kanunlara
uymak ve kendimizi ve Hizmetlerin diğer kullanıcılarını korumak için paylaşırız. Örneğin,
çocukların kişisel bilgilerini aşağıdaki gibi paylaşabiliriz:
•

•

Hizmet Sağlayıcılar. Çocuklardan topladığımız kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarımızla
gizlilik esası çerçevesinde bize ve size hizmet sunmaları ve Hizmetleri sunmamızın
temin edilmesi ve Çalışmaların yürütülmesi amacıyla paylaşabiliriz.
o Amazon Web Services, Inc. (AWS), ABD ve Almanya'da sizden toplanan tüm
kişisel bilgilerin saklandığı sunucuları sağlamaktadır
o ABD'de bulunan ve Mailchimp adıyla faaliyet gösteren The Rocket Science
Group LLC, e-posta iletişimlerimizi yönetmemize yardımcı olmaktadır
o ABD, Belçika, Romanya, Çin, Polonya ve Filipinler'de bulunan Stefanini Group,
destek taleplerini yönetmemize yardımcı olmaktadır
o Almanya ve ABD'de bulunan Twilio, Inc. şirketi, kısa mesajlar göndermemize ve
almamıza yardımcı olmakta ve video konferans sağlamaktadır
o Almanya ve ABD'de bulunan Splunk, Inc. ile Almanya ve ABD'de bulunan
Sisense, Ltd. şirketleri kişisel bilgileri analiz etmemize ve bunlar hakkında
performans raporları sunulmasına yardımcı olmaktadır
Yasal Süreç. Kanunlara uyum için gerekli olduğuna inandığımız ölçüde kişisel bilgileri
örneğin bir mahkeme celbine veya mahkeme emrine yanıt olarak, bir yasal iddia
karşısında savunma için veya yasal haklarımızı tesis etmek veya korumak için ya da
geçerli kanunların izin verdiği diğer şekillerde devlet ve/veya kanun uygulama
makamlarıyla da paylaşabiliriz. Verileri açıklamamızın istendiği her türlü mahkeme celbi

20

•

•

•
•

veya mahkeme emrinin meşruluğunu incelemeyi, dikkatli bir inceleme sonucunda
verileri açıklamamız için gerekçelerin bulunduğu sonucuna varmamız halinde mahkeme
celbinin veya mahkeme emrinin yürütmesini mahkeme tarafından davanın esasları
hakkında karara varılıncaya kadar durdurmak için geçici tedbir başvurusunda
bulunmayı, talep edilen kişisel verileri geçerli usul ve teamüller uyarınca açıklanmaları
zorunlu hale gelinceye kadar açıklamamayı ve mahkeme celbine veya mahkeme emrine
cevap verirken mahkeme celbinin veya mahkeme emrinin makul yorumuna göre izin
verilen asgari miktarda bilgiyi sunmayı taahhüt ederiz. Paylaşılan bilgiler mahkeme
celbinde veya mahkeme emrinde nelerin istendiğine bağlıdır.
Kendimizi ve Başkalarını Koruma Amacıyla. Bir suçun, şahsi mağduriyetin, mala zararın
veya fiziksel yaralanmanın önlenmesi için gerektiğine veya uygun olduğuna inandığımız
takdirde sahip olduğumuz kişisel bilgileri ifşa edebiliriz. Açıklanan kişisel bilgiler ilgili
koşullara bağlıdır.
İş Aktarımları. Bir devralma, satış, varlık satışı, birleşme veya iflas hâlinde bilgilerinizi,
üçüncü şahıslar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla haklarımızın halefine
devredebiliriz. Sonrasında bilgileriniz için geçerli politikalar, aksinin kanunlarca
yasaklanmaması hâlinde devralan tarafından belirlenebilir. Devredilen kişisel bilgiler
yukarıda açıklandığı gibi toplanan kişisel bilgilerden oluşacaktır.
Bakıcılarla. Bakıcılar, legal@datacubed.com adresinden bizimle iletişime geçerek
çocuklarından topladığımız bilgiler hakkında bilgi isteyebilirler.
Toplu ve Kimliği Gizlenmiş Bilgiler. Akademik Çalışmalar için, toplu veya kimliği
gizlenmiş bilgileri de kullanabilir ve üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz. Akademik
Çalışmalar için Müşteriler, kimliği gizlenmiş bilgileri aleni hale getirebilir.

Kişisel verileri nerede saklar ve işleriz?
Sizden topladığımız bilgileri, AWS tarafından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa
Birliği'nde (AB) sağlanan sunucularda saklarız. Test amaçları için sizden topladığımız bilgiler
ABD'deki çalışanlarımızın kullandığı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da saklanabilir. Avrupa
Ekonomik Alanı (AEA), Birleşik Krallık (BK) ve İsviçre'de sizden topladığımız bilgiler AEA, BK ve
İsviçre dışına aktarılabilir ve o ülkelerin dışında saklanabilir, zira faaliyetlerimiz ve
sunucularımızdan bazıları ABD'de yer almaktadır. Bilgilerinizi AEA, BK ve İsviçre dışına aktarmak
için Standart Sözleşme Hükümlerini taahhüt etmekteyiz. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından AEA
ve İsviçre'den ABD'ye aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı ve saklanması ile ilgili
olarak düzenlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesinden ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı
Çerçevesinden çekildik; Gizlilik Kalkanı Çerçevelerine katıldığımız sırada aldığımız kişisel bilgiler
için Gizlilik Kalkanı İlkelerini uygulamaya devam edeceğiz. Gizlilik Kalkanı programı hakkında
daha fazla bilgi için https:// www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.

Bakıcıların, çocukların bilgilerini kullanımımızı inceleme, silme ve
denetleme hakları
Bakıcılar, çocukları hakkında topladığımız bilgileri inceleme ve çocuklarının kişisel bilgilerini
sildirme hakkına sahiptirler ve çocuklarının bilgilerinin toplanmasına veya kullanılmasına devam
edilmesini reddedebilirler. Bu hakları kullanmak için bize legal@datacubed.com e-posta
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adresinden ulaşabilirsiniz. Bir çocuk hakkında bilgi almak için o çocuğun Bakıcısı olduğunuzu
doğrulamanız gerekecektir. Bilgilerin silinmesi talep edildikten sonra bilgilerin kopyaları
önbelleğe alınmış veya arşivli biçimde sistemimizde kalabilir.

Çocukların bilgilerini ne kadar süre tutabiliriz?
Çocukların bilgilerini kanunen tutmamız gereken süre boyunca tutabiliriz. Aksi yönde bir yasal
koşul bulunmaması hâlinde, bilgilerinizi yalnızca Hizmetleri ifa etmemiz için gerektiği süre
boyunca tutarız. Bilgilerinizi makul bir süre boyunca da tutabiliriz. Örneğin, ABD kanunlarının
geçerli olduğu ve ABD kanunları uyarınca gerektiği takdirde, kapsam dâhilindeki korumaya tabi
sağlık bilgilerini 7,5 yıl boyunca veya kanuni olarak şart koşulan veya izin verilen süre boyunca
saklarız ve Uluslararası Uyum Konferansı'nın Sektör Yapısı ve Klinik Çalışma Raporlarının İçeriği
Hakkındaki Kılavuzunun geçerli olduğu durumlarda klinik araştırma çalışması verileri Hizmetlerin
tamamlanmasından itibaren 25 yıl boyunca veya yerel kanunlarda zorunlu tutulan daha uzun bir
süre boyunca muhafaza edilecektir.

Çocukların gizliliğini nasıl koruruz?
Çocuklar hakkında kişisel bilgileri toplamayı hedeflediğimizde çocukların gizliliğini korumak için
şunlar dâhil ek adımlar atarız:
•
•

•

•

•

•

Çocukları hedefleyen herhangi bir cihazda veya uygulamada herhangi bir kişisel bilgiyi
toplamadan önce yaşı sorduğumuz bir durumda ve kullanıcının 18 yaşın altında
olduğunu tespit ettiğimizde Bakıcının e-posta adresini isteme;
Bir çocuktan kişisel bilgileri toplamak istersek, e-posta yoluyla Bakıcının onayını isteme;
hangi bilgileri topladığımızı, nasıl kullanmayı planladığımızı, Bakıcının nasıl onay
verebileceğini ve Bakıcının onayını nasıl iptal edebileceğini açıklama;
Hizmetler veya Çalışmalar ile bağlantılı olarak bir çocuk ile iletişime geçmek için
çocuğun çevrimiçi iletişim bilgilerini (ör. e-posta adresi) toplama, aynı anda Bakıcıyı
çocuğun bilgilerinin toplanması ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve Bakıcıya,
çocuk ile daha fazla iletişime geçilmesini önleme fırsatını sunma amacıyla Bakıcının
e-posta adresini isteme;
Anlık bildirimler (mobil veya diğer cihazlardaki bildirimler) ile bağlantılı olarak Bakıcının
e-posta adresini almak ve Bakıcıya, çocuk ile iletişime geçmeye yönelik ilgimizi
bildirmek ve Bakıcıya, çocuğun anlık bildirimleri alabilmesinden önce iletişime
geçilmesini önleme fırsatını vermek;
Cihazın, açık adresin toplanmasına yetecek kadar ayrıntılı coğrafi konum bilgilerini
toplaması veya Hizmetlerin kullanılması sırasında kalıcı tanımlayıcıların (ör. tanımlama
bilgilerinin) Hizmetleri daha yararlı hâle getirme amacıyla bilgi (ör. bilgisayar işletim
sisteminin türü, IP adresi, mobil cihaz tanımlayıcısı, web tarayıcısı) toplaması
durumunda Bakıcıların bilgilendirilmesi ve söz konusu toplama öncesinde Bakıcının
onayının alınması;
Çocuklardan toplayabileceğimiz bilgilerin türleri, bu bilgileri nasıl kullanabileceğimiz ve
bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşamayacağımız ve kimlerle paylaşabileceğimiz
dâhil çocuklar ile ilgili uygulamalarımız hakkında Bakıcıların bilgilendirilmesi;
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•
•
•

Çocuklarından kişisel bilgilerin toplanması veya Hizmetler ve Çalışmalar hakkında
doğruca çocuklarına bilgilerin sunulması ile ilgili olarak Bakıcılardan onay alınması;
Çocuklardan kişisel bilgi toplamamızın, Hizmetlere ve Çalışmalara katılım için makul
olarak gerekeni aşmayacak şekilde sınırlandırılması;
Bakıcılara çocuklarından topladığımız kişisel bilgilere erişim sunma veya erişim
talebinde bulunmalarını ve kişisel bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini talep
edebilme imkânı sağlama.

Çocukların bilgiler hakkında sahip olduğu ek haklar
Şu haklara sahipsiniz:
•

Bilgilerinizi toplayıp toplamadığımızı, kullanıp kullanmadığımızı veya paylaşıp
paylaşmadığımızı öğrenme ve bu bilgilere erişim talep etme
• Bilgilerinizin yanlış veya eksik olması hâlinde düzeltmemizi talep etme
• Şu durumlarda bilgilerinizi silmemizi isteme
o Bilgilerinizin toplanma, kullanılma veya paylaşılma amaçları için artık gerekli
olmaması
o Toplama, kullanım veya paylaşımın dayandığı oluru geri çekmeniz
o Toplama, kullanım veya paylaşıma itiraz etmeniz ve toplama, kullanım ve
paylaşımı sürdürmeyi gerektirecek daha üstün bir meşru menfaatin olmaması
o Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için toplanmasına, kullanılmasına
veya paylaşılmasına itiraz etmeniz
o Bilgilerinizin kanunlara aykırı bir şekilde toplanması, kullanılması veya
paylaşılması
o Bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için bilgilerinizin silinmesinin
gerekmesi
o Bilgilerinizin çocuklara çevrimiçi hizmetlerin sunulması amacıyla toplanmış
olması
• Şu durumlarda bilgilerinizin toplanması, kullanılması veya paylaşılmasına ilişkin
kısıtlama uygulamamızı isteme
o Bilgilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz
o Meşru menfaate dayalı olarak toplama, kullanım veya paylaşıma itirazda
bulunmanız ve bizim ya da bir üçüncü şahsın meşru menfaat dayanağının, sizin
menfaatinize göre önceliğe sahip olduğuna inanmamız
o Toplama, kullanım veya paylaşımın yasa dışı olması ve silinmesine itiraz etmeniz
ve onun yerine kullanımın kısıtlanmasını talep etmeniz
o Bizim artık sizin bilgilerinize ihtiyacımız olmaması, ancak sizin yasal talepte
bulunma, böyle bir talebi uygulama veya böyle bir talebe karşı savunma için
ihtiyaç duymanız
• Bize sağladığınız bilgileri alabilme ve toplama, kullanma veya paylaşmamızın otomatik
yollarla ve olurunuza dayanarak ya da bir sözleşmenin ifa edilmesine istinaden
gerçekleştirildiği durumlarda söz konusu bilgileri başka bir kuruluşa aktarabilme
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•
•
•

Bir yasal görevin, doğrudan pazarlamanın ve bilimsel / tarihsel araştırma ve istatistiklerin
ifasına veya meşru menfaat amaçlarına dayanılarak toplama, kullanma veya paylaşmaya
itiraz etme
Sizinle ilgili olarak veya benzer şekilde sizi önemli oranda etkileyen yasal sonuçlar
doğuracak, yalnızca otomatik işlemeye (profilleme dâhil) dayalı bir karara tabi
olunmaması
Bir gözetim makamına şikayette bulunma

Haklarınızı nasıl kullanırsınız?
Herhangi bir zamanda bize legal@datacubed.com adresinden e-posta göndererek hesap
bilgilerinize erişebilir, bunları düzelttirebilir veya sildirebilir ya da hesabınızı iptal edebilirsiniz.
Bazı durumlarda kanunların zorunlu tutması hâlinde hakkınızdaki bazı bilgileri tutabileceğimizi
lütfen göz önünde bulundurun.

Sosyal medyada bizi bulabileceğiniz yerler ve Tanımlama Bilgileri
Bizi Facebook, Twitter ve LinkedIn'de bulabilirsiniz. Sosyal medya sayfalarımızı ziyaret
ettiğinizde, talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması için zaruri olmayan tanımlama bilgilerinin
ayarlarını yönetebilirsiniz. Tanımlama Bilgisi, cihazınıza yerleştirilerek www.datacubed.com
internet sitesinin özelliklerini ve işlevlerini sağlayan küçük bir dosyadır. Datacubed Health
Tanımlama Bilgisi Politikasında tanımlama bilgilerinin neler olduğu, tanımlama bilgilerini
kullanımımız ve nasıl yönetebileceğiniz açıklanmaktadır. Talep ettiğiniz Hizmet için zaruri olan
tanımlama bilgileri haricinde hiçbir tanımlama bilgisi cihazınızda kalmayacak ve tanımlama
bilgilerinden toplanan hiçbir bilgiyi kanunlarda izin verilenden daha uzun süre saklamayacağız.

Geçerli hukuk
Bu Politika için AB kanunları geçerlidir.

Politikada değişiklikler
Bu Politika, yukarıda belirtilen Yürürlüğe Giriş Tarihi itibarıyla günceldir. Bu Politikayı zaman
zaman değiştirebiliriz, bu yüzden düzenli olarak tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. Bu
Politikadaki her türlü değişikliği www.datacubed.com adresindeki internet sitemizde
yayımlayacağız.
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