
GİZLİLİK POLİTİKASI

1. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?

Gizlilik Politikamız veya sizin hakkınızda derlediğimiz bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz 
olursa lütfen bizimle iletişime geçin:

E-posta: privacy@JivoChat.com.

AB oturumu olan kullanıcılarımız, Veri Sorumlumuza ulaşabilirler: info@quick-gdpr.co.uk.

2. BİZ KİMİZ?  

Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME (Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do 
Suá. Vitória, ES/Brazil), (toplu olarak, “JivoChat” veya “Şirket” veya “biz” veya “bize”) Kişisel 
Verilerinizin (aşağıda tanımlandığı şekilde) gizliliğini korumayı kabul ve taahhüt eder. GDPR 
sözleşmesi 27. maddesi kapsamındaki AEA'daki temsilcimiz, iletişim e-posta adresi 
info@security-trend.co.uk olan Birleşik Krallık ve Galler'de kayıtlı bir şirket olan Security Trend 
Ltd'dir.

3. BU BİLDİRİMİN AMACI VE KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası ("Politika"), Şirketin JivoChat Hizmeti’ne gelen ziyaretçilerin ve 
abonelerin Kişisel Verilerini nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını ve güvenliğini 
sağladığını açıklar (“Abone(ler)” , “siz” veya “sizin” Kişisel Veri Sahibi olarak tanımlanır). 
Ayrıca Kişisel Verilerinizin kullanımı hususunda, erişimi ve düzeltilmesi ile ilgili tercihlerinizi de 
tanımlar. Bu Politikada kullanılan ancak burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, 
Şirket'in Hüküm ve Koşullarında ( https://www.jivochat.com.tr/terms/ ) ("Şartlar") kendilerine 
atanan anlamla aynı anlama sahip olacaktır. JivoChat Hizmeti her zaman Şartlara tabidir.

Bu Politika, Şirket'in sahip olduğu ve işlettiği web sitelerini ziyaret eden, indirilebilir herhangi 
bir yazılım indiren, herhangi bir mobil uygulama yükleyen ve/veya Şirket'in şu adreste sunulan 
ürünlerini ve JivoChat Hizmetini kullananlar için geçerlidir: jivochat.com,  jivochat.com.br,  
jivochat.es,  jivochat.de,  jivochat.ng,  jivochat.co.ke,  jivochat.co.za,  jivochat.mx,  
jivochat.co.id,  jivochat.com.co,  jivochat.com.ar,  jivochat.com.pe,  jivochat.cl,  
jivochat.com.bo,  jivochat.com.ve,  jivochat.co.in,  jivochat.pt, ve bu Politikanın yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra listeye eklenebilecek diğer web siteleri (topluca “JivoChat Hizmeti” olarak 
tanımlanır).

Politikanın amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, belirli bir bireyi tanımlayan veya onunla ilgili 
olan ve aynı zamanda GDPR dahil olmak üzere geçerli veri gizliliği yasaları, kuralları veya 
düzenlemeleri kapsamında "kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler" veya "kişisel bilgiler" olarak 
anılan bilgileri içeren herhangi bir veri anlamına gelir bunlar, İsviçre Federal Veri Koruma Yasası 
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(FADP), İsviçre Veri Koruma Federal Yasası (FADP Yönetmeliği) ve CCPA Yönetmeliği altında 
uygulanabilir.

4. ABONELERİN VERİ SAHİBİNE BİLDİRİMİ

Abone, JivoChat Hizmetini, Abonenin müşterileri veya potansiyel müşterileri ("Abonenin Veri 
Sahipleri") gibi diğer kişilerle etkileşim kurmak için kullanırsa, Abonenin Veri Sahiplerinin 
Kişisel Verilerinin toplanması ve/veya işlenmesi ile bağlantılı olarak yürürlükteki tüm yasalara 
uygunluğun sağlanmasından yalnızca Abone sorumludur. Bir Abonenin Veri Sahibi iseniz, lütfen 
Şirketin sizinle hiçbir ilişkisi olmadığını ve tek ilişkisinin etkileşimde bulunabileceğiniz Abone 
ile olabileceğini unutmayın. Kişisel Verilerinizin toplanması veya Kişisel Verilerinizin 
değiştirilmesi ile ilgili sorularınız ve diğer tüm sorunlar için Abone ile iletişime geçmelisiniz.

5. ABONELERE BİLDİRİM

Şirket, Abone Veri Sahiplerinin herhangi bir Kişisel Verisinin kullanımını veya bu verilerin 
Abone tarafından toplanma amacını belirlemez, bu tür verilerin nasıl toplandığını ve nasıl 
kullanıldığını, Şirket'in 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamında 
tanımlandığı şekilde bir veri denetleyicisi olarak hareket etmediğini, İsviçre Federal Veri Koruma 
Yasası (FADP), İsviçre Federal Veri Koruma Yasası (FADP Yönetmeliği) Yönetmeliği veya 
Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası kapsamındaki bir işletme olarak, California Medeni Kanunu 
1780.100 (“CCPA”) ve bir veri kontrolörü/işletme ile ilgili bu tüzük kapsamında hiçbir 
sorumluluk kabul etmez ve taşımaz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA

Sizinle ilgili aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız farklı türlerdeki kişisel verileri toplayabilir, 
kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

(i) bu tür kişisel bilgileri doğrudan bize verdiğinizde ve JivoChat Hizmeti’ni kullanımınızla 
bağlantılı olarak hakkınızdaki Kişisel Veriler otomatik olarak toplandığında.

(ii) yan kuruluşlarımız ve bağlı şirketlerimiz ("İştirakler" ile birlikte), bize sizinle ilgili 
Kişisel Veriler sağladıklarında.

"Hassas" olarak nitelendirilen kişisel bilgileri yalnızca, bize bu bilgileri gönüllü olarak 
verdiğinizde veya bu tür bilgilerin yasa veya mesleki koşullar sebebiyle toplanmasının gerekli 
olduğu veya buna bizzat izin verilmesi gibi durumlarda topluyoruz. Hassas bilgiler; bir kişinin 
ırkı, etnik kökeni, siyasi, felsefi, dini veya benzeri inançları, sendika üyeliği, fiziksel veya 
zihinsel sağlığı, cinsel hayatı, cinsel yönelimi veya sabıka kaydıyla ilgili kişisel bilgileri içerir. 
Şirketin bu bilgileri meşru ticari amaçları için kullanmasına ve bu bilgilerin şirketin veri 
tabanlarına aktarılmasına ve saklanmasına izin vermediğiniz sürece lütfen hassas bilgilerinizi 
verirken kendi takdirinizi göz önünde bulundurun. Şirkete hassas bilgilerin sağlanmasının belirli 
amaçlar için gerekli veya uygun olup olmadığı veya olabileceği konusunda herhangi bir sorunuz 
mevcut ise, lütfen bizimle privacy@JivoChat.com adresinden iletişime geçin.
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Sizden ve sizinle alakalı Kişisel Verileri toplamak için aşağıdaki yöntemler de dahil olmak üzere 
farklı yöntemler kullanıyoruz:

(i) Doğrudan etkileşimler. JivoChat Hizmeti ile kullanmak için bir kullanıcı hesabı 
oluşturduğunuzda, web sitemiz üzerinden veya diğer sanal mecralar vesilesiyle bizimle 
iletişime geçtiğinizde ya da hizmet tekliflerimiz hakkında bilgi aldığınızda Kişisel Veriler 
toplanabilir.

(ii) Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. Kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerin 
birincil kaynağı, web sitelerimizi kullandığınızda, diğer Kişisel Verilerle 
ilişkilendirilemeyen anonimleştirilmiş tarayıcı bilgilerini içerir. Web sitesi günlük 
dosyaları (logları) ve Üçüncü Taraf komut dosyaları, IP adreslerini, tarayıcı türünü, 
internet servis sağlayıcısını (ISS), yönlendirme/çıkış sayfalarını, görüntülenen sayfaları, 
tarih ve saat damgalarını ve diğer benzer bilgileri içerebilecek bilgileri toplar. Bu log 
dosyalarını ve Üçüncü Taraf komut dosyalarını, trafiği ve site kullanımını analiz 
etmemize, hedef kitleleri anlamamıza ve ayrıca sitelerimizi ve hizmetlerimizi 
iyileştirmemize yardımcı olması için kullanıyoruz lakin bu bilgilerden sizi 
tanımlayamıyoruz.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF ÖDEME İŞLEMLERİ

JivoChat Hizmeti aracılığıyla satın alma işlemi yaptığınızda, ödemelerinizi bir üçüncü taraf 
ödeme işlemcisi aracılığıyla işleriz. Bu durumlarda, üçüncü taraf işlemci, adınız, e-posta 
adresiniz, adresiniz ve diğer fatura bilgileriniz dahil olmak üzere bizim adımıza gerçekleşecek 
bir ödemeyi işleme koymak için sizden belirli finansal bilgileri toplayabilir. Bu durumda, Kişisel 
Verilerinizin kullanımı ve saklanması, söz konusu üçüncü taraf ödeme işlemcisinin kullanım 
koşulları ve gizlilik politikasına tabidir. Bir üçüncü taraf ödeme işlemcisinden aldığımız Kişisel 
Verilere yönelik muamelemiz de bu Gizlilik Politikasına tabidir.

8. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME

Kişisel Verilerinizi bir denetleyici olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işliyoruz:

(i)  JivoChat Hizmetinin ve işlevlerinin kullanımı ("Sözleşme Amaçları");

(ii)  Bir hesap oluşturarak JivoChat Hizmetine kayıt olmak (“Sözleşme Amaçları”);

(iii)   Önceden verdiğiniz yetkiyle, haber bültenleri gibi bilgi, promosyon ve reklam 
materyallerini göndermek (“Pazarlama Amaçları”);

(iv)  Yürürlükteki yasalar, kurallar veya düzenlemeler tarafından belirlenen yükümlülükleri 
yerine getirmek ve/veya kamu ve resmi makamlardan gelen taleplere yanıt vermek 
(“Düzenleyici Amaçlar”);



(v)   Şirket ortağı olarak kayıt gerçekleştirmek.

Abone Kişilerinin Kişisel Verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda da bir işlemci olarak 
işliyoruz:

(i) bir Abonenin, Aboneliğin sahibi ile iletişim kurmasını sağlamak.

9. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMENİN HUKUKİ ESASLARI

JivoChat Hizmetini kullanmak için Kişisel Verilerin Bölüm 8(i), 8(iv) ve 8(v) kısımlarında 
belirtilen amaçları doğrultusunda, işlenmesi zorunludur. Kişisel Verilerin Bölüm 8(ii)'de 
belirtilen amaçlarla işlenmesi, JivoChat Hizmeti’nde bir hesap oluşturulmasını ima eden 
hizmetleri kullanmak için gerekli bir işlemdir. Kişisel Verilerin sağlanamaması, bu hizmetlere 
erişmenizi veya bunları kullanmanızı imkânsız hale getirecektir. Kişisel Verilerin Bölüm 8(iii) 
kısmında belirtilen amaçlarla işlenmesi ise isteğe bağlıdır. Onay vermemek, JivoChat Hizmetini 
Kullanıcı tarafından kullanmanızı etkilemez, ancak şirketin ilginizi çekebilecek bilgileri size 
gönderememesiyle sonuçlanacaktır.

10. AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ

Kişisel Verilerinizi, başka bir nedenle kullanmamız gerektiğini veya bu nedenin asıl amaçla 
uyumlu olduğunu makul bir şekilde düşünmedikçe verileriniz yalnızca belirtilen amaçlar için 
kullanılacaktır. Yeni amaç için yapılan işlemlerin asıl amaçla nasıl uyumlu olduğu konusunda bir 
açıklama talebinde bulunursanız, lütfen privacy@JivoChat.com adresinden bizimle iletişime 
geçin. Kişisel Verilerinizi ilgisiz bir amaç hedefiyle kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz 
ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı da size sunacağız. Kişisel Verilerinizi, yasaların 
gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda, yukarıdaki kurallara uygun olarak bilginiz veya 
onayınız olmadan işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.

11. ÇEKİLMEK

E-postada verilecek olan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya privacy@JivoChat.com 
adresine bir istek göndererek istediğiniz zaman abonelikten yapabilirsiniz. Bu pazarlama 
postalarını almaktan vazgeçtiğinizde, bu, size sunduğumuz herhangi bir hizmet sonucunda bize 
sağlanan Kişisel Verilerinizi işlemeyi durduracağımız anlamına gelmez.

12. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLAMALARI, PAYLAŞIMLARI VE TARAFLARA 
AKTARILMASI

İş Amaçlı Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki iş amaçları için hizmet sağlayıcılara ve diğer taraflarla paylaşırız: 
Şirket içi iş operasyonlarının gerçekleştirilmesi adına ve size en iyi şekilde hizmet verebilmek 
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için, Kişisel Verileri, sözleşmeli bir görevin yerine getirilmesinde veya şirketin iş amacının 
gerçekleştirilmesinde, JivoChat Hizmeti için Abonelerin ödemelerinin Üçüncü Taraf sağlayıcılar 
aracılığıyla işlenmesi gibi makul gerekçeler doğrultusunda bu Kişisel Verileri, bilmesi gereken 
Üçüncü Taraflarla paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda da üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:

(i) Bir mahkeme celbi veya benzeri yasal sürece uymak için yasaların gerektirdiği şekilde. 
Yasal olarak izin verdiğimiz ölçüde, yasal bir sürecin parçası olarak Kişisel Verilerinizi, 
müşteri veya ticari bilgilerinizi Üçüncü Taraflara vermemiz gerektiğinde sizi 
bilgilendirmek için ticari olarak makul ve gerekli adımları atacağız. Ulusal güvenlik veya 
kanun uygulayıcı makamlardan gelen talepler de dahil olmak üzere, kamu makamlarının 
yasal taleplerine yanıt olarak Kişisel Verileri paylaşmamız da gerekebilir.

(ii) Haklarımızı, sizin veya başkalarının güvenliğini korumak, dolandırıcılığı araştırmak veya 
yazılı bir hükümet talebine yanıt vermek için paylaşımın gerekli olduğuna iyi niyetle 
inandığımız durumlarda.

(iii)Şirket bir birleşme, devralma veya varlıklarının bir kısmının veya tamamının herhangi bir 
şekilde satışına dahil olursa.

(iv)Önceden yetkilendirdiğiniz başka herhangi bir Üçüncü Tarafa.

(v) Güvenlik durumları tespit edilirken, kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere 
karşı koruma sağlamak ve bu faaliyetten sorumlu olanları kovuşturmanın gerekliliği söz 
konusu olduğunda.

(vi)Hesapları sürdürmek veya bunlara hizmet vermek, müşteri hizmeti sağlamak, siparişleri 
ve işlemleri işlemek veya yerine getirmek, müşteri bilgilerini doğrulamak, finansman 
sağlamak, reklam veya pazarlama hizmetleri sağlamak dahil olmak üzere, bizim adımıza 
hizmetleri gerçekleştirmek, analitik hizmetler sağlamanın, işletmenin veya hizmet 
sağlayıcı adına benzer hizmetler sağlama durumunun gerekliliğinde.

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcı kategorilerine ve bu maddeler de dahil olmak 
üzere diğer taraflara aktarabiliriz:

⎯ Ödeme işlemcileri;
⎯ Pazarlama hizmeti sağlayıcıları;
⎯ Barındırma ve diğer teknoloji ve iletişim sağlayıcıları;
⎯ Analitik sağlayıcılar;
⎯ İştiraklerimiz;
⎯ Yönünüzdeki diğer taraflar;
⎯ Diğer kullanıcılar (Hizmetler aracılığıyla sizin tarafınızdan başlatılan veya yetkilendirilen bir 
işlemi gerçekleştirmek için kamuya açık olarak veya başka bir şekilde gerekli olan bilgileri 
yayınladığınız durumlarda);



⎯ Sosyal medya hizmetleri (Hizmetleri kullanımınız sırasında kasıtlı olarak onlarla etkileşime 
geçerseniz);
⎯ JivoChat Hizmeti aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf iş ortakları;
⎯ Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş diğer taraflar.

Politikanın en son güncellemesi sırasında, Kişisel Verilerinizi ifşa ettiğimiz belirli Üçüncü Taraf 
sağlayıcılar, Zingaya Inc.  OVH LIMITED ve Google Grubunu içermektedir.

Facebook, LinkedIn veya Google hesabınızın kullanımı gibi üçüncü taraflarca sağlanan belirli 
hizmetler için kullanıcı adınızı ve şifrelerinizi kullanarak JivoChat Hizmetine erişme veya 
kaydolma seçeneği sağlayabiliriz.

13. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞINDA VERİ AKTARIMI

Şirket, Brezilya merkezli küresel bir şirkettir. AÇA (Avrupa Çevre Ajansı) üyelerinin kişisel 
verileri AÇA alanında saklanır.

14. JIVOCHAT WEB SİTELERİ

Bağlantılar

Web sitelerimiz diğer sitelere bağlantılar içerir. Bu bağlantılara tıklamak veya bu bağlantıları 
etkinleştirmek, Üçüncü Tarafların sizinle ilgili verileri toplamasına veya paylaşmasına izin 
verebilir. Lütfen bu siteleri kontrol etmediğimizi ve bu tür diğer sitelerin içeriğinden veya gizlilik 
uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. Kullanıcılarımızı web sitelerimizden 
ayrıldıklarında haberdar olmaya ve ziyaret ettikleri diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını 
okumaya teşvik ediyoruz. Bu Politika yalnızca Şirket tarafından toplanan bilgiler için geçerlidir.

Çerezler

Çerezler, standart internet günlük bilgilerini (logları) ve ziyaretçi davranış bilgilerini toplamak 
için bilgisayarınıza yerleştirilen kısa metin dosyalarıdır. Bu bilgiler daha sonra ziyaretçinin web 
sitesini kullanımını izlemek ve web sitesi etkinliği hakkında istatistiksel raporlar oluşturmak için 
kullanılırlar. Sitemizde kullanılan çerezlerin ayrıntılı açıklaması burada bulabilirsiniz: https://
jivochat.com.tr/cookies .  

Tarayıcınızı tanımlama bilgilerini kabul etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz ve yukarıdaki web 
siteleri size tarayıcınızdan tanımlama bilgilerini nasıl kaldıracağınızı söyler. Lütfen birkaç 
durumda bazı JivoChat Hizmeti özelliklerinin bu nedenle çalışmayabileceğini unutmayın.

JIVOCHAT HİZMETİNE ERİŞEREK VEYA KULLANARAK YA DA KAYITLI 
KULLANICILAR İÇİN AYRILMIŞ ERİŞİM ALANLARINA GİRİŞ BİLGİLERİNİZİ 
GİREREK, BİZİM VEYA BİZİM ADIMIZI İÇEREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BU 
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ÇEREZLERİ BİLGİSAYARINIZA VEYA İNTERNETİNİZE YERLEŞTİREBİLİR 
OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

Kullanım Analizi

Google Analytics dahil olmak üzere birkaç üçüncü taraf kullanım analizi araçlarını 
kullanmaktayız. Google Analytics'in şirket tarafından nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla 
bilgiyi buradan bulabilirsiniz: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .
Web sitesi ziyaretçilerine, verilerinin Google Analytics tarafından nasıl toplandığına dair daha 
fazla bilgiyi sunmak için Google, Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini 
geliştirmiştir. Eklenti, web sitesi ziyaretiyle ilgili bilgilerin Google Analytics'e gönderilmemesi 
gerektiğini belirtmek için Google Analytics JavaScript (ga.js) ile iletişim kurar. Google Analytics 
Optout Tarayıcı Eklentisi, bilgilerin Çevrimiçi Hizmetlere veya diğer web analizi hizmetlerine 
gönderilmesini engellemez.

Web İşaretleri

Web işaretçisi, içeriğin görüntülendiği IP adresi, tarayıcı türü ve aynı sunucu tarafından önceden 
ayarlanmış çerezlerin varlığı gibi bilgisayarınızdan belirli bilgileri toplamak için kullanılabilen 
bir web sayfasındaki küçük resim dosyasıdır. Web işaretçilerini yalnızca geçerli yasalara uygun 
olarak kullanıyoruz. Şirket veya hizmet sağlayıcıları, bize sağladığı üçüncü taraf web sitelerinin 
etkinliğini izlemek için web işaretçilerini kullanabilirler.

15. GÜVENLİK

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizler için önemlidir. Bize gönderilen kişisel bilgileri hem iletim 
sırasında hem de teslim alındıktan sonra korumak için genel kabul görmüş standartları takip 
ediyor ve uyguluyoruz. Bir güvenlik sistemi ihlalini fark eder veyahut öğrenirsek, sizi ve yetkili 
makamları, yürürlükteki yasalara uygun olarak ihlalin meydana geldiği konusunda 
bilgilendireceğiz.

16. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel Verilerinizi, yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini yerine 
getirme amaçları da dahil olmak üzere, yalnızca hizmetlerimizi sağlamak veya topladığımız 
amaçları yerine getirmek için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bir şikâyet 
durumunda veya sizinle olan ilişkimizle ilgili olarak bir dava olasılığı olduğuna makul bir 
şekilde inanmamız durumunda Kişisel Verilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz. Daha sonra, 
kişisel olmayan veya toplu halde bazı bilgileri saklarız, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak 
şekilde değil. Kişisel Verilerinizin uygun saklama süresini belirlemek için, Kişisel Verilerin 
miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, Kişisel Verilerinizin yetkisiz kullanımından veya 
paylaşılmasından kaynaklanan potansiyel zarar riskini, bahsedilmiş olan Kişisel Verilerinizi 
işleme amaçlarımız bazında dikkate alırız. Bu amaçlara başka yollarla ve geçerli yasal, 
düzenleyici, vergi, muhasebe veya diğer gereklilikler yoluyla ulaşabiliriz.

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


17. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Bu web sitesi 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve çocuklarla ilgili olarak kasti veri 
toplamıyoruz. 16 yaşından küçük bir çocuksanız, lütfen Hizmetlere kaydolmaya veya Hizmetler'i 
kullanmaya veya bize herhangi bir Kişisel Veri göndermeye çalışmayın. 16 yaşından küçük bir 
çocuktan herhangi bir Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri mümkün olan en kısa 
sürede sileriz. 16 yaşından küçük bir çocuğun bize Kişisel Veri vermiş olabileceğini 
düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin: privacy@JivoChat.com 

18. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kaliforniya İkamet Hakları

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, Kaliforniya Tüketici Koruma Yasası'nda ("CCPA") 
tanımlanmış olduğu şekilde, belirtilen haklara sahipsiniz. Bu hakların nasıl kullanılacağına 
ilişkin talimatlar için lütfen aşağıdaki “Haklarınızı Kullanma” bölümüne göz atın. Bu bölüm ile 
bu Gizlilik Politikasının diğer herhangi bir hükmü arasında herhangi bir çelişki varsa ve 
Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, Kişisel Verileri daha koruyucu olan kısım, bu tür bir ihtilafın 
kapsamını kontrol edecektir. Bu bölümle veya aşağıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli 
olup olmadığıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle privacy@JivoChat.com 
adresinden iletişim sağlayın.

(i) Erişim. Son 12 ay içinde Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında 
belirli bilgileri talep etme hakkı sizde saklıdır. Size aşağıdaki bilgileri sağlayacağız:

              ⎯ Hakkınızda topladığımız Kişisel Verilerin kategorileri.

              ⎯ Kişisel Verilerin toplandığı kaynakların kategorileri.

              ⎯ Kişisel Verilerinizi toplamaya veya satmaya yönelik ticari amaç veya amaçlar.

              ⎯ Kişisel Verilerinizi paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri.

              ⎯ Hakkınızda topladığımız belirli Kişisel Veri kısımları.

Kişisel Verilerinizi son 12 ay içinde bir iş amacıyla paylaştıysak, her bir üçüncü taraf alıcı 
kategorisiyle paylaşılan Kişisel Veri kategorilerini belirleyeceğiz.

(ii) Silme. Sizden topladığımız Kişisel Verileri silmemizi talep etme hakkı sizde saklıdır. 
CCPA kapsamında bu hak belirli istisnalara tabidir: örneğin, size Hizmetleri sağlamak 
veya talep ettiğiniz bir işlemi veya başka bir işlemi tamamlamak için Kişisel Verilerinizi 

mailto:privacy@jivosite.com
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saklamamız gerekebilir. Silme talebiniz bu istisnalardan birine tabi ise, silme talebinizi 
reddedebiliriz.

(iii) Haklarınızı Kullanmak. Yukarıda açıklanan hakları kullanmak için bize bir talep 
göndermelisiniz (1) hakkında Kişisel Verileri topladığımız kişi olduğunuzu 
doğrulamamıza izin vermek için yeterli bilgi sağlayan ve (2) isteğinizi anlamamıza, 
değerlendirmemize ve yanıtlamamıza izin verecek kadar ayrıntılı olarak açıklar. Bu 
kriterlerin her ikisini de karşılayan her istek, "Geçerli İstek" olarak kabul edilecektir. Bu 
kriterleri karşılamayan taleplere yanıt alamayabiliriz. Geçerli bir istekte sağlanan Kişisel 
Verileri yalnızca sizi doğrulamak ve isteğinizi tamamlamak için kullanacağız. Geçerli bir 
istek göndermek için bir hesaba ihtiyacınız yoktur. Geçerli Talebinize, ulaştığı tarihten 
itibaren 45 gün içerisinde yanıt vermeye çalışacağız. Geçerli İstek(ler)iniz aşırı, tekrar 
eden veya açıkça temelsiz olmadığı sürece, Geçerli Talepte bulunmanız için sizden 
herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Geçerli Talebinizin bir ücret gerektirdiği hususunda 
karar kılarsak, talebinizi tamamlamadan önce ücreti size bildirir ve bu kararı sizinle 
paylaşırız. Bize privacy@JivoChat.com adresinden e-posta ile Geçerli bir Talep 
gönderebilirsiniz.

(iv) Ayrımcılık Yapılmaması. CCPA kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için size karşı 
ayrımcılık yapmayacağız. CCPA kapsamındaki haklarınızı kullanırsanız size mal veya 
hizmetlerimizden mahrum olmayacağız, sizden farklı fiyatlar veya oranlar talep 
etmeyeceğiz veya size daha düşük kalitede mal ve hizmetler sunmayacağız. Bununla 
birlikte, sizden aldığımız Kişisel Verilerin değeriyle alakalı olarak aldığınız mal veya 
hizmetlerin değişen fiyatları, oranları veya kalite seviyeleri ile geçerli veri gizliliği 
yasalarının (CCPA dahil olmak üzere) izin verdiği şekilde farklı hizmet katmanlarına 
sahip olabileceğiz.

AB ve İsviçre Yerleşik Hakları

Bölüm 7 – Yukarıdaki “Kişisel Veri Toplama” bölümü, sizden topladığımız Kişisel Verileri 
detaylandırmaktadır. Bölüm 8 — Yukarıdaki “Kişisel Verilerin Kullanımı” bölümü, Kişisel 
Verilerinizi nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Kişisel Verilerinizi yalnızca geçerli yasa izin 
verdiğinde kullanacağız. Yaygın olarak, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda kullanacağız:

(i) sizinle yapmak üzere olduğumuz veya akdetmiş olduğumuz sözleşmeyi ifa etmemiz 
gereken durumlarda;

(ii)  meşru çıkarlarımız için gerekli olduğu ve çıkarlarınızın ve temel haklarınızın bu çıkarları 
geçersiz kılmadığı durumlarda; veya

(iii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uymamız gerektiğinde.
AB vatandaşlı bir veri sahibiyseniz (bu terim GDPR kapsamında tanımlandığı şekildedir), 
aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizle ilgili belirli haklara sahipsiniz. Bu 
haklar hakkında daha fazla bilgi almak veya bir talep göndermek için lütfen 
privacy@JivoChat.com adresine e-posta gönderin. Veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz:

http://privacy@jivosite.com
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(i) Hakkınızda tutulan bilgilere erişim hakkı. Veri sahibi, kendisiyle ilgili Kişisel 
Verilerin işlenip işlenmediği ve bu durumda Kişisel Verilere ve diğer bilgilere erişim 
konusunda kontrolörden onay alma hakkına sahip olacaktır.

(ii) Kişisel Verilerinizi düzeltme hakkı. Yanlış, eksik veya güncel olmayan Kişisel 
Verilerinizi gecikme gibi durumlar söz konusu olmadan düzeltme hakkına sahip 
olacaksınız. Kişisel Verilerin düzeltilmesinin ardından sizi bilgilendireceğiz.

(iii) Kişisel Verilerinizi silinmesi (silme veya kaldırma) hakkı. Veri sahibinin kendisi ile 
ilgili Kişisel Verilerin herhangi bir gecikme durumu söz konusu olmaksızın silinmesini 
kontrolörden talep etme hakkı olacaktır ve kontrolörün Kişisel Verileri gereksiz gecikme 
olmaksızın silme yükümlülüğü olacaktır. Kişisel Verilerinizi silemiyorsak, Kişisel 
Verilerinizi belirlenemeyecek şekilde anonim hale getireceğiz. Kişisel Verilerinizin 
silinmesi veya anonimleştirilmesinden sonra, sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

(iv) İşlemeyi kısıtlama (bloklama) hakkı. İşleme kısıtlandığında, Kişisel Verilerinizi 
saklayacağız, ancak kısıtlamalar kaldırılana kadar daha fazla işleme uygulaması 
yapmayacağız. İşleme kısıtlamalarını (bloklama) istediğiniz zaman istek yoluyla 
kaldırabilirsiniz.

(v) Veri taşınabilirliği hakkı. Bize verdiğiniz Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak 
kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse 
bu verileri mevcut denetleyiciden başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. 
Verileriniz sizin rızanız doğrultusunda imzalanmış bir sözleşmeye dayalı olarak veya 
elektronik ortamda işleniyorsa bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

(vi) İtiraz hakkı. Özel konumunuz temelinde, aşağıdaki konular söz konusu olduğunda 
gerekli olan Kişisel Verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız 
vardır:

(i) kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi 
yetkinin uygulanabilmesi için;

(ii) Veri sahibinin Kişisel Verilerin korunmasını gerektiren çıkarları veya temel hak ve 
özgürlüklerinin bu çıkarların önüne geçtiği durumlar haricinde, kontrolör veya 
üçüncü bir taraf tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin işlenmesi için zorlayıcı meşru 
gerekçeler göstermedikçe Kişisel Verileri artık işlemeyeceğiz. Pazarlama amacıyla 
profil oluşturma dahil olmak üzere, verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine 
itiraz etme hakkınız istediğiniz takdirde olacaktır.

(vii)Profil oluşturma dahil otomatik münferit karar verme. Sizinle ilgili yasal sonuçlar 
doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil çıkarma dahil olmak 
üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız saklıdır. 
Politikanın en son sürümünden itibaren, otomatik karar alma işlemini 
gerçekleştirmeyeceğiz.



(viii)Onayınızı geri çekme hakkı.  Kişisel Verileriniz kendi onayınız ile işleniyorsa, bunları 
geri çekme hakkına sahipsiniz.

(ix)          Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı. Verilerinizi nasıl işlediğimiz, 
haklarınızı nasıl koruduğumuz ve yerine getirdiğimiz konusunda bir endişenizin bulunma 
durumu söz konusu ise, ilgili ülkenin denetleyici makamına şikayette bulunma hakkına 
sahipsiniz. Lütfen Avrupa Veri Koruma Konseyi'nin web sitesinde kendi ülkelerindeki 
denetim makamının irtibat bilgilerini bulun.

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için, Kişisel Verilerinize erişim izni vermeden önce 
kimliğinizi doğrulamak için gerekli adımları atacağız. Örneğin, kimliğinizi doğrulamak için 
sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, Kişisel Verilerin, bunları edinme hakkı 
olmayan herhangi bir kişiyle paylaşılmaması adına bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, yanıtımızı 
hızlandırma talebinizle ilgili olarak sizden daha fazla bilgi istemek için sizinle iletişime 
geçebiliriz.

Kişisel Verilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için herhangi 
bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak, talebiniz açıkça belli bir temele dayanmayan, tekrar 
eden veya aşırı ise veya Kişisel Verilerinizin ek kopyaları talep edilirse makul bir ücret talep 
etme durumu söz konusu olabilir. Alternatif olarak, bu durumlarda Kişisel Verilerinize erişimi 
sınırlayabilir veya talebinizi yerine getirmeyi reddedebiliriz.

Bireylerin Kişisel Verileriyle ilgili haklarını kullanma konusundaki tüm meşru taleplerine, 
orijinal talepten itibaren 30 gün içinde veya yasaların gerektirdiği şekilde yanıt vermeye 
çalışacağız. İsteğiniz özellikle komplikeyse veya çok sayıda istekte bulunduysanız, bu süreç 30 
günden uzun sürebilir. Bu durumda, sizi güncel olarak bilgilendireceğiz.

19. GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE SİZİN DEĞİŞİKLİKLERİ 
BİZE BİLDİRME GÖREVİNİZ

Bu Gizlilik Politikası belli aralıklarla değiştirilebilir. Bu Gizlilik Politikasındaki güncellemeler 
sitemizde yayınlanacak ve yayınlandıktan sonrasındaki süreçte geçerli olacaktır. JivoChat 
Hizmetini kullanmaya devam etmeniz, bu tür tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri kabul ettiğiniz 
anlamına gelir. Tek yol JivoChat Hizmetini kullanmayı bırakmaktır. Topladığımız bilgilerin 
kullanımı, bu bilgilerin toplandığı tarihte yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabidir.


