
 
 

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ 

 

1. Giriş 

 

Spotzer Media Group B.V. (“Spotzer”) gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. 

Bu Gizlilik Bildirimi, siz veya bilgisayarınız, Spotzer ile spotzer.com (Bundan sonra “Site” 

olarak anılacaktır) veya herhangi bir sitesi ile iletişime geçtiğinizde ya da Spotzer personeli 

(“Personel”) ile Spotzer tarafından sunulan hizmetleri (“Spotzer Hizmetleri”) satın almak için 

temas kurduğunuzda uygulanacak yürürlükteki gizlilik uygulamalarımızı belirler.  

Site’ye erişim sağlamakla, kullanmakla, bir Spotzer hesabı (“Hesap”) kayıt ettirmekle veya 

Spotzer Hizmetleri için sözleşme yapmakla Gizlilik Bildirimi’ni anladığınızı kabul etmiş ve 

bu bildirimde anlatılan bilgi toplama ve kullanma uygulamalarına rıza göstermiş olursunuz. 

Siteye erişim sağlamakla veya herhangi bir Spotzer Hizmetlerini kullanmakla, bu Gizlilik 

Bildiriminin ihlali halinde üçüncü şahıslar tarafından Spotzer’a iddia edilen zararları 

karşılamayı kabul etmiş olursunuz. Eğer bu Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsanız Site’yi 

veya Spotzer Hizmetleri’ni kullanmayınız. 

 

 

2.  Toplanılan Bilgiler 

 

Spotzer bilgilerinizi aşağıdaki şekilde toplayıp kullanabilir: 

Gönüllü olarak sağlanan bilgiler: Spotzer, Site’ye girmiş olduğunuz veya Spotzer’a verdiğiniz 

ve sizi tanımlayan her bilgiyi toplayıp Site deneyiminizi iyileştirmek, Site’yi ziyaret eden 

bireylerin yapısını daha iyi belirleyebilmek ve Spotzer Hizmetleri’ni gerçekleştirebilmek 

amacıyla (gerektiğinde sizinle iletişim kurmak da dâhil) kullanabilir. 

Genellikle Site’ye veya Personel’e ürün veya hizmetlerin satın alımı sırasında veya Spotzer 

tarafından değerlendirilmek üzere yaptığınız yorum ve sorularınız aracılığıyla bilgi 

sağlarsınız. Eğer daha önceden Spotzer’a belirli bir bilgi sağlamışsanız, bahsi geçen bilgiyi 

veri tabanımızdan kaldırmak için destek@spotzer.com adresinden Spotzer’a ulaşabilirsiniz. 

Otomatik bilgi: Spotzer birikmiş site ziyareti istatistiklerini kullanıcıların ihtiyacı ve 

taleplerine göre içerik sağlamak için çerezler kullanarak toplar. Çerez (bundan sonra “Çerez” 

olarak anılacaktır), Spotzer’ın Site’yi ilk ziyaretinizde bilgisayarınızın sabit diskine 

yerleştirdiği küçük bir veri dosyasıdır. Bu dosya, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde Spotzer’ın 

sizi tanımasını sağlayan özgün bir numara içerir. Çerezler kullanıcıların site görüntüleme 

deneyimlerini iyileştirmek amacıyla binlerce internet sitesi tarafından kullanılmaktadır. 

Çerezler kullanıcı dosyalarına hasar veremez veya kullanıcıların sabit disklerindeki bilgileri 

okuyamaz. Spotzer çerezler tarafından sağlanan bütün bu kullanım bilgilerini toplar ve 

Spotzer site kullanımınızı izlemez. Spotzer’a bilgisayarınızda bir çerez oluşturması için izin 

vermeniz Spotzer veya herhangi bir siteye bilgisayarınızın sabit diskinin geri kalan kısmına 

erişim olanağı vermez. Site’nin yarattığı çerezi sadece Spotzer okuyabilecektir. 
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 3. Bilgilerin Kullanılması 

 

Spotzer, Site ve Spotzer Hizmetleri’ni kullanan bireyleri daha iyi tanıyabilmek, satın alma 

işlemlerinize, yorumlarınıza ve sorularınıza daha iyi yanıt verebilmek için kişisel bilgilerinizi 

kullanır. Bu bilgileri, site ziyaretçi istatistiklerini toplamak ve sizi ürün iyileştirmeleri, özel 

teklifler, güncellenen bilgiler ve Spotzer’ın diğer yeni hizmetlerinden haberdar etmek için 

kullanır. Spotzer, bilgilerinizi, sizi ileride oluşabilecek hizmet teklifleri veya etkinlikler 

hakkında bilgilendirmek için de kullanır. 

Spotzer’ın kullanıcı bilgilerini işleyebilmek için bu bilgileri kendi ortakları ve güvenilir 

bulduğu üçüncü şahıslarla paylaşma yetkisi bulunmaktadır. Spotzer ayrıca kullanıcı bilgilerini 

biriktirebilir, pazarlama ve diğer başka amaçlar doğrultusunda bu bilgileri üçüncü şahıslarla 

paylaşabilir.  

Bununla birlikte Spotzer bu bilgileri üçüncü şahıslar ile doğrudan pazarlama maksatlı 

paylaşmayacağını taahhüt eder. Spotzer yasaların gerektirdiği durumlarda müşterileri ile 

arasındaki anlaşmalara bağlı olarak, Site’yi ziyaret eden her kullanıcının tabi olduğu Genel 

Şart ve Koşullar’ın uygulanabilirliğini sağlamak için veya Spotzer’ın ya da Spotzer 

kullanıcılarının hak, mülkiyet veya güvenliklerini korumak amacı ile iyi niyetle, kullanıcı 

bilgilerini yetkili kurumlar ile paylaşabilir.  

Spotzer’a gönderilen bütün soru ve yorumlar gönderildikten hemen sonra Site’nin herkese 

açık kısmında (Sıkça Sorulan Sorular kısmı da dâhil) yayınlanabilir. Spotzer, bu yorum ve 

soruları herkese açık bir şekilde yayınladığı takdirde soru ve yorumlar ilgili kişi ve 

kuruluşların kimliklerini belli edecek öğeler içermeyecektir. Spotzer aynı zamanda diğer her 

türlü yorumu promosyon amaçlı kullanabilir ve bu yorumları yapmakla siz de bunu kabul 

etmiş sayılırsınız. 

Spotzer’dan ürün veya hizmet siparişinde bulunduğunuzda, Spotzer kredi kartı ve 

faturalandırma adresinizi sorabilir. Spotzer, bu bilgileri ürün ve hizmetlerin faturalandırılması 

ve tahsil edilmemiş borçlar haricindeki hiçbir işlem için kullanmaz. 

 

 

4.  Bilginin Güvenli  

 

Spotzer kişisel bilgilerinizin emniyetini güvence altına alır. Spotzer kişisel verilerinizi kayıp, 

yanlış kullanma, değiştirilme, yok edilme veya izinsiz erişim gibi durumlardan korur. Spotzer, 

kullanıcıların sipariş bilgileri, kullanıcı isimleri ve parolalarını gelişmiş güvenlik teknolojileri 

ile korur. Spotzer, kullanıcıların sipariş bilgileri, kullanıcı isimleri ve şifrelerini (kredi kartı 

numaraları da dâhil) Secure Socket Layer (“SSL”) teknolojisi ile şifreler. SSL internet 

tarayıcınızın veriyi Spotzer’a göndermeden önce karıştırıp şifrelemesini sağlayan, etkinliği 

kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu teknolojiyi kullanabilmek için SSL destekleyen bir tarayıcıya 

ihtiyaç vardır. SSL var olan en güvenli şifreleme teknolojilerinden biridir. Spotzer, 

kullanıcıların sipariş numaraları, kullanıcı adları ve parolalarını bu gibi ileri teknolojiler ile 

güvende tutsa dahi, elektronik ticaretin tamamen güvenli olduğunu garanti edemez. 

 

 



 
 

5. Bilgiye Erişim 

 

Spotzer, size bilgilerinizin güncelliğini ve doğruluğunu kontrol etme olanağı sağlar. 

destek@spotzer.com adresinden bize ulaşarak bilgilerinizi gözden geçirebilir ve 

güncelleyebilirsiniz. Güvenlik nedeni ile Spotzer kişisel bilgilere erişim için kullanıcı adı ve 

parola doğrulaması gerektirmektedir. Kullanıcı adı, parola ve hesap bilgilerinin saklanması 

sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı adı, parola ve bilgisayarınıza izinsiz erişim konusunda 

dikkatli ve sorumlu davranmanız ve başkalarının erişebildiği bir bilgisayarı kullandıktan sonra 

oturumunuzu kapatmanız önemlidir. 

 

 

6.  Uluslararası Ziyaretçiler 

 

Site Amsterdam, Hollanda’dan yönetilmektedir. Bu nedenle Hollanda kanunlarına tabiyiz. 

Dolayısıyla Gizlilik Bildirimi’ni de kanun maddelerine etki etmeksizin bu yasalar 

yönetmektedir. Eğer Site’yi Hollanda dışında bir konumdan ziyaret ediyorsanız kullanıcı 

verilerinizi Hollanda’ya gönderdiğinizi lütfen unutmayınız. Bölgenizdeki koruma kanunları 

Hollanda’daki koruma kanunlarından değişik olabilir.  

Böylelikle Spotzer’ın bu Gizlilik Bildirimi’ne ve Hollanda koruma kanunlarına uygun olarak 

bilgiyi kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. 

 

 

7. Üçüncü Parti İnternet Siteleri  

Lütfen Site’de sizi üçüncü parti internet sitelerine yönlendirebilecek linkler olma ihtimalinin 

bulunduğunu ve bu internet sitelerinin sizinle ilgili bilgi toplayabileceğini unutmayın. Üçüncü 

parti linklere tıkladığınızda Spotzer’ın sorumluluğunda olmayan başka bir internet sitesine 

giriş yapmış olursunuz. Bu Gizlilik Bildirimi’nde üçüncü parti internet sitelerinin 

uygulamalarından ve şartlarından bahsedilmez. Bunun gibi internet sitelerinin gizlilik şartları 

bizim Gizlilik Bildirimimizden farklı olabileceği için, bu internet sitelerinin gizlilik 

bildirimlerini okumanızı önemle tavsiye eder.  

 

8. Değişiklikler ve Güncellemeler  

 

Kişisel bilgileri kullanma konusunda yaptığımız her türlü değişiklik, bu Gizlilik Bildirimi’nin 

gelecekteki güncel versiyonlarında yer alacaktır. Böylece, Spotzer’ın hangi bilgileri 

topladığından, Spotzer’ın bu bilgileri nasıl kullandığından ve Spotzer’ın hangi koşullar altında 

bu bilgileri açığa çıkaracağından her zaman haberdar olursunuz. Değişiklikler hemen yapılır 

ve Site’de yer alır. Gizlilik Bildirimini incelemek için Site’yi düzenli aralıklarla ziyaret 

etmelisiniz. Kullanıcı Gizlilik Bildirimi’nde değişiklik yapıldıktan sonra Site’yi kullanmaya 

devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş olur.  
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9.  Çocuklarla İlgili Kurallar  

 

Spotzer çocuklar için hizmet ya da ürün satmaz. Sitenin kullanıcıları en az 18 yaşında 

olmalıdır. Bu yaşın altındaki bir çocuk Spotzer’la kişisel bilgilerini paylaştıysa, çocuğun ailesi 

ya da gözeticisi destek@spotzer.com adresinden Spotzer’la iletişime geçerek bu bilgilerin 

kayıtlarımızdan silinmesini sağlamalıdır.  

 

 

10. İletişim  

 

Gizlilik Bildirimimizle, uygulanmasıyla, Gizlilik Bildirimi’ne ve/veya genel 

uygulamalarımıza bağlı kalmakla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen Spotzer ile iletişime geçin:  

 

Spotzer Media Group B.V. Legal Department De Lairessestraat 180 1075 HM 

Amsterdam 

 

Hollanda E-Posta: legal@spotzer.com 

 

Spotzer, tüm sorulara cevap vermek ve sorunları çözmek için ticari açıdan makul olan 

çabaları gösterecektir.  
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