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Bu metin, üyelere ait bilgilerin kullanım ve saklanma koşulları konusunda üyeleri 

bilgilendirmek ve EkGelirAjans.com’un üyelere ait bilgileri koruduğuna dair 

yükümlülükleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece 

EkGelirAjans.com’da yapılan işlemler, giriş yapılan datalar ve EkGelirAjans.com ile 

üyeler arasındaki e-posta trafiğini kapsar. Başka bir internet sitesi, şirket, üye ya da 

tüketici ile ilgili konular bu metnin kapsamına girmez. Bu metin zaman içinde 

güncellenebileceği için kullanıcılar tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. 

 

• EkGelirAjans.com, üyelerinin özel bilgilerinin gizliliğinden sorumludur. 

• EkGelirAjans.com’a üyeler tarafından verilen bilgiler üyelerin onayladığı kişisel 

verilerin kullanımına ilişkin metin kapsamında, üçüncü kişi ya da kişilere 

satılamaz, verilemez. 

• EkGelirAjans.com’a üye olurken verilen bilgiler kesinlikle kimlik belirlemek üzere 

kullanılmayacaktır. 

• EkGelirAjans.com’da herkese açık alanlarda, bu alanlar, her ne kadar sürekli 

kontrol ediliyor olsa da kişisel bilgileri saklamak, üyelerin sorumluluğundadır. 

• E-ticaret yapan birçok web sitesi gibi EkGelirAjans.com’da da, üye siteyi her 

ziyaret ettiğinde IP adresi sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. 

• Birçok web sitesi gibi EkGelirAjans.com da, site kullanımının ve site içi 

faaliyetlerin devamlılığını takip etmek için bilgi toplamak amacıyla ‘çerez’ (cookie) 

olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır. Çerezler, kullanıcının web tarayıcısı 

tarafından hatırlanan çok küçük boyutlu “tanımlama bilgisi” dosyalarıdır. 

EkGelirAjans.com’a reklam veren kurumlar da üyenin browser’ında yer alan 

çerezleri görebilirler. Üye browser’ını çerezlere kapattığı takdirde siteden tam 

performansla yararlanamaz. 

• EkGelirAjans.com; üye ve kullanıcılarına taahhüt ettiği hizmeti sağlamak, üyelerin site 

ve uygulamalarındaki deneyimlerini iyileştirmek, kişiye özel hizmetlerin belirlenip 

sunulmasını sağlamak ve üyenin kimlik bilgilerini ifşa etmeden bünyesindeki 

raporlamalar, infografik ve demografik veri tabanı oluşturmak için kişinin verdiği 

kişisel veriler de dahil olmak üzere üyelik bilgilerini ve kişisel verilere ilişkin 

kullanabilecektir. Üye  ve kullanıcı iş bu Gizlilik Politikası kapsamında verdiği 

bilgilerin sitenin verdiği hizmeti sağlaması ve yukarıda belirtlilen amaçlar için 

kullanılmasına ve işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Üye’nin açık onayı 

üyeliğini gerçekleştirmesiyle başlar. Ancak her şartta Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında yer verilen istisnalardan herhangi birinin bulunması 

durumunda, bu istisnai durumun kapsamında kalan kişisel veriler üyenin açık 

rızası aranmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Bu ve 

bunun gibi mevzuatta yer verilen istisna durumlar dışındaki her durum için 

EkGelirAjans.com, üye ve kullanıcılarından aldığı bu bilgileri Kanun ve ilgili onay metni 

çerçevesinde kullanmak ve korumakla yükümlü olacaktır. Bu verilerin saklı 

tutulacağı süre ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki 

düzenlemeler doğrultusunda yapılacak, bu verilerin yok edilmesi ve silinmesi 

konusunda da yine söz konusu düzenlemeler dikkate alınacaktır. 
 


