Gizlilik ve Çerez Politikası
BOOKLOGIC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE TUR. LTD. ŞTİ. tarafından (Booklogic) internet sitelerinde yer alan
İşbu “Gizlilik ve Çerez Politikası”, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımıza
kişisel verilerinizi (Ad, Soyad, Tel, E-mail vb.) ile Çerez (siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla
bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyası) hangi hukuki
gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verileri nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi
hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.
Çerez (Cookie) Kullanımı
Booklogıc.net in yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,
işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama
amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Booklogıc.com web ve mobil sitesine ilk
girişinizde veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (popup ekran)” ile verilecektir.
Çerezler, Booklogıc.net ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya
mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep
telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
Booklogıc.net, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin
veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site
üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.
Booklogıc.net farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve
bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu
eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
Çerez Çeşitleri
Birinci Taraf Çerezler
Ziyaret ettiğiniz web sitesinin erişim adresindeki alan adı tarafından oluşturulan çerezler birincil
çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezler
Ziyaret edilen sitede sunulan içerik erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de
sağlanıyor olabilir (örn. bir video platformunda barındırılan içeriğin sosyal medya sitesi üzerinden
görüntülenmesi); bu durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratabilir.

Çerez Türleri Nelerdir?

Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup
web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım
tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve
sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin
isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve
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siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu
Çerezler
türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili
tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz
sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler
oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı
alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler
kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin
hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler
sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için
kullanılmayacaktır.

Booklogic.net web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı
çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise
sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları
izleyerek veya Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını
kullanabilirsiniz. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
Çerezleri engelleme
Tarayıcınızı ve Uygulama ayarlarınızı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz ve örneğin, üçüncü şahıslarca
sunulan çerezlerin veya tüm çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda sitenin tüm
özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.
Depolama süresi
Çerezlerin depolama süreleri değişiklik gösterir ve bu sürelere tarayıcınız üzerinden erişebilirsiniz.

Google
Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler"
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet
Explorer

:

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini
tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla
Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız.
: "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri
yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden
çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik"
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Booklogıc.net çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi
kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır (örneğin parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık
kalmasını sağlayan, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler). Booklogıc.com çerezleri ayrıca
Booklogic.net’e nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi
Booklogic.net’i nasıl kullandığınızı takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarınıza ve size daha
uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Booklogıc.com
çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir.
Booklogıc.net üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?
Booklogıc.net çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Booklogıc.net’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret
ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için kullanabilir. Bu reklamları
sunarken, Booklogıc.net ve sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi
yerleştirilebilir. Booklogıc.net’in web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi ayrıca; Google, Inc.
("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google
Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını
analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili
bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda
saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı
değerlendirmek, Booklogıc.net web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web
sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak
amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle
eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri
dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Booklogıc.net ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik
bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Booklogic ‘in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal
olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Booklogic kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Booklogic
kişisel verilerinizi gizli tutacağını taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen Booklogıc.net’in
yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Booklogic bu
durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Booklogic
işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapabilir. İşbu
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için
Booklogıc.net üyelerine gerekli bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim
tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde
11 kapsamındaki taleplerinizi support@booklogic.net e-posta adresine e-posta göndererek
iletebilirsiniz.
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
tabidir. Gizlilik/Çerez Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde İstanbul Merkez İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkili olacaktır.

