GİZLİLİK POLİTİKASI

1. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, OTONOMİ YATIRIM A.Ş. (“OTONOMİ” veya “Şirket”)
tarafından yönetilmekte olan http://www.otonomi.com.tr/ adresinde yer alan web sitesinin,
(“İnternet sitesi”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin
kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan
ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.
Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş
sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında
kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.
2. Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat
onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt
kullanıcıdan:
·

Onay alınacağını,

·

Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın “İnternet sitesi” kullanamayacağını,

·

Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

3. www.otonomi.com.tr sitesinin tüm hakları OTONOMİ YATIRIM A.Ş ’ye aittir.
www.otonomi.com.tr tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik
prensipleri doğrultusunda
koruyan interaktif
bir platform olmayı hedeflemektedir.
www.otonomi.com.tr, Üye’nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri’ne veya yasalara aykırı olarak
kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse,
Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda
www.otonomi.com.tr Gizlilik Prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
4. www.otonomi.com.tr, kullanıcıların kendisine www.otonomi.com.tr adlı web sitesi ("Web Sitesi")
üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
www.otonomi.com.tr, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan
amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
5. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle
giderilebilmesi için, www.otonomi.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve
bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı
demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
6. www.otonomi.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü
olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen
istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya
yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve
gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
7. Otonomi, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri,
Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve
kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin
geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin
doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini
gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma

şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri,
ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu
çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla
paylaşılabilecektir.
8. Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu
Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
9. Otonomi, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere
aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
10. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan
yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi
sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, adres, uygulama
üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep
etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması
Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri
de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
11. Kişisel Verileri Saklama Süresi
Otonomi, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için
işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik
Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.
Buna ek olarak, Otonomi, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık
durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı
olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri
saklayabilecektir.
12. “İnternet sitesi” üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Otonomi, uygulamaların
gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
13. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Otonomi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman “İnternet sitesi” üzerinden yayımlamak
suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Otonomi’nin Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve
değişiklikler “İnternet sitesi”’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
14. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri
İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik /Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf
iddia veya talep olduğu takdirde, Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

15. Son Hüküm
Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları ve
Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara
uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve OTONOMİ’ye ait tüm elektronik ortam ve
bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını
gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

