
Cognitus Gizlilik Politikası  

Bu Gizlilik Politikası Cognitus Hizmetini (''Hizmet'') kullandığınızda Cognitus'un bilgilerinizi 

toplama, kullanma ve ifşasına ilişkin politikaları ve usullerini açıklamaktadır. Bilgilerinizi bu 

Gizlilik Politikasında açıklanan şekiller dışında kullanmayacak ve kimseyle paylaşmayacağız. Bu 

Gizlilik Politikası (çevrimdışı dahil) başka araçlarla veya başka kaynaklardan topladığımız bilgiler 

için geçerli değildir. Bu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan, büyük harfle başlayan terimler 

Hizmet Şartlarımızda onlara verilen anlamları taşır. Hizmete erişmek veya Hizmeti kullanmakla, bu 

Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz. 

 

Topladığımız ve Kullandığımız Bilgiler 

 

Cognitus topladığımız bilgileri, Hizmetin özellikleri ve işlevselliğini etkin hale getirmek, sürdürmek 

ve size sunmak, Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmek, servisle ilgili ve teknik sorunları teşhis 

etmek, güvenliği korumak, içeriği kişiselleştirmek, hesabınıza etkin biçimde erişimde size yardımcı 

olmak amacıyla bilgileri hatırlamak, ziyaretçilerin toplam sayısı, trafik ve demografik kalıplar gibi 

toplu ölçümleri izlemek, bunun yanı sıra ilgili yasalara uymak için gereken şekilde İçerik ve 

kullanıcıları takip etmek için kullanır.  

 

Verdiğiniz Bilgiler 

 

Bir üçüncü taraf hizmeti yoluyla Hizmetle bağlantı kurmak veya ''takip ederek'', ''bir hayran olarak'' 

Cognitus uygulamasını, v.s. üçüncü bir tarafın web sitesine veya bilgi ağına eklemek suretiyle de 

olmak üzere, Hizmet için bir hesaba kaydolursanız adınız ve e-posta adresiniz gibi kendiniz 

hakkındaki bilgileri bize verirsiniz. Adınız, e-posta adresiniz ve Hizmet konusunda vermeyi 

seçtiğiniz diğer bilgiler Hizmet konusundaki ayarlarınıza uygun olarak diğer kullanıcılar tarafından 

görüntülenebilir ve keşfedilebilir. 

 

Hizmetle ilgili bildirimleri size göndermek için (yasanın gerektirdiği ihbarlar dahil, normal posta 

yerine) e-posta adresinizi kullanabiliriz. Ayrıca size pazarlama iletilerini göndermek için iletişim 

bilgilerinizi de kullanabiliriz. Bu iletileri almak istemezseniz, iletideki talimatları izleyerek 

ayrılabilirsiniz. Bizimle e-posta yoluyla yazışırsanız, e-posta iletilerinizin içeriğini, e-posta 

adresinizi ve yanıtlarınızı saklayabiliriz. 

 

Hizmete bir arkadaş davet etmek için davet servisimizi kullanmayı yeğlerseniz, sizden bu kişinin e-

posta adresini isteyecek ve otomatik olarak bir e-posta daveti göndereceğiz. Cognitus bu e-postayı 

göndermek, davetiniz kabul edilirse arkadaşınızı kaydetmek ve davet servisimizin başarısını takip 

etmek için bu bilgileri bellekte saklar. 

 

İçerik 

 

Hizmete gönderdiğiniz içerikle de bize bilgi sağlamaktasınız. İçeriğiniz ve içeriğiniz hakkındaki 

üstveri Hizmet konusundaki ayarlarınıza uygun olarak diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. 

Cognitus Hizmet hakkında gönderdiğiniz içeriği izleyebilir, ama buna mecbur değildir. 

 

Kişisel bilgileriniz Cognitus tarafından bellekte saklandığında korumak için şifreleme ve diğer 

uygun güvenlik kontrolleri koyduk. İçerik Hizmet konusundaki ayarlarınıza uygun olarak 

görüntülenebilir yapılmadıkça, Cognitus ve Cognitus çalışanları (i) Hizmetin bakımını yapmak, 

sağlamak veya iyileştirmek; (ii) size yardım etmek ve destek taleplerinize çözüm bulmak amacı 

dışında; veya (iii) Cognitus’un kendi görüşüne göre bu husustaki yasaya veya düzenlemeye uymak 

veya ihlalini önlemek veya kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için gerekli olduğunu düşündüğü 

haller haricinde içeriğinizi görüntülemeyecektir. 

 



Çerezler 

 

Hizmeti kullandığınızda, tarayıcınızı özebir tanımlamak ve Cognitus'un daha hızlı oturum açmanıza 

yardım edebilmesini sağlamak ve sitede dolaşmanızı güçlendirmek için bilgisayarınıza bir veya 

daha fazla ''çerez'' – küçük bir veri dosyası- gönderebiliriz. Bir çerez Hizmete nasıl göz attığınız 

hakkında bize anonim bilgi iletebilir. Kalıcı bir çerez, Hizmeti sonraki ziyaretlerinizde de 

tarayıcınız tarafından kullanılabilmesi için tarayıcıyı kapatmanızdan sonra da sabit sürücünüzde 

kalır. Kalıcı çerezler web tarayıcınızın talimatları izlenerek silinebilir. Bir oturum çerezi geçicidir 

ve tarayıcınızı kapattıktan sonra yok olur. Tüm çerezleri reddetmek ve bir çerezin gönderilmekte 

olduğunu belirlemek için tarayıcınızı yeniden ayarlayabilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etme yetisi 

hizmet dışı bırakılırsa Hizmetin bazı özellikleri gereğince çalışmayabilir.  

 

Günlük Dosyaları 

 

Hizmeti kullandığınızda, sunucularımız web tarayıcınız tarafından gönderilen belirli bilgileri 

otomatik olarak kaydeder. Bu sunucu günlükleri web talebiniz, Internet Protokol (''IP'') adresiniz, 

tarayıcı türünüz, başvurulan / çıkış sayfaları ve URL’ler, tıklama sayıları ve Hizmet konusundaki 

bağlantılarla nasıl etkileştiğiniz, alan adları, arama sonuç sayfaları, görüntülenen sayfalar, cep 

telefonu iletişim kuruluşu gibi bilgiler ve bu gibi başka bilgileri içerebilir. 

 

Clear Gif'lerin Bilgileri  

 

Hizmeti kullandığınızda, çevrimiçi kullanım kalıplarını takip etmek için kullanılan clear gif'ler (web 

işaretleyicileri olarak da bilinir) çalıştırabiliriz. Ayrıca, alıcılar tarafından hangi e-postaların 

açıldığını takip etmek için kullanıcılarımıza gönderdiğimiz HTML tabanlı e-postalar içinde de clear 

gif'ler kullanabiliriz. Bilgiler daha doğru raporlama sağlamak ve Cognitus'u kullanıcılarımız için 

daha iyi duruma getirmek için kullanılır. 

 

Konum Belirleme Bilgileri  

 

Hizmete bir seyyar cihaz yoluyla veya üzerinden eriştiğinizde, GPS koordinatları (örneğin, enlem 

ve/veya boylam) veya seyyar cihazınızın konumu konusundaki benzeri bilgileri içerebilen bir veya 

daha fazla ''konum verisine'' erişebilir, toplayabilir, izleyebilir ve/veya uzaktan depolayabiliriz. 

Konum verileri Hizmete nasıl göz attığınız hakkında bize bilgi iletebilir. Konum verileri sizin 

hakkınızda kişisel olarak teşhis edilebilir bilgileri toplamaz veya paylaşmaz. Konum verileri kişisel 

olarak teşhis edilebilir bilgilerle bağlantılı olarak kullanılabilir. Konum verilerinin kullanımı veya 

kullanıma elverişliliği zarar görürse veya hizmet dışı bırakılırsa, Hizmetin bazı özellikleri, bilhassa 

konum tabanlı servisler gerektiği gibi çalışmayabilir.  

 

Cihaz Tanımlayıcılar 

 

Hizmete bir seyyar cihaz yoluyla veya üzerinden eriştiğinizde, bir veya daha fazla ''cihaz 

tanımlayıcısına'' erişebilir, toplayabilir, izleyebilir ve/veya uzaktan depolayabiliriz. Cihaz 

tanımlayıcıları, seyyar cihazınızı özebir tanımlayan ve Hizmeti genişletmek için kullanılan seyyar 

cihazınızın belleğinde saklanmış veya ilişkilendirilmiş küçük veri dosyaları veya benzeri veri 

yapılarıdır. Bir cihaz tanımlayıcısı cihazın donanımıyla bağlantılı olarak bellekte saklanmış veriler, 

cihazın işletim sistemiyle veya başka yazılımla bağlantılı olarak bellekte saklanmış veriler veya 

tarafımızca cihaza gönderilmiş veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcısı Hizmeti nasıl kullandığınız 

hakkında bize bilgi iletebilir. Bir cihaz tanımlayıcısı sizin hakkınızda kişisel olarak teşhis edilebilir 

bilgileri toplamaz veya paylaşmaz. Bir cihaz tanımlayıcısı kişisel olarak teşhis edilebilir bilgilerle 

bağlantılı olarak kullanılabilir. Bir cihaz tanımlayıcısı daha hızlı oturum açmanıza yardım etmek ve 

sitede dolaşımınızı iyileştirmek için cihazınızda devamlı kalabilir. Bir cihaz tanımlayıcısı kullanımı 



veya kullanıma elverişliliği zarar görürse veya hizmet dışı bırakılırsa, Hizmetin bazı özellikleri 

gerektiği gibi çalışmayabilir. Cognitus'un Hizmetlerinin etkinleştirilmesi üzerine Cognitus cihaz 

tanımlayıcılarına erişebilir, toplayabilir ve/veya bellekte saklayabilir. 

 

Üçüncü Taraf Araçları 

 

Cognitus Hizmetin kullanımını anlamaya yardımcı olmak için üçüncü taraf analitik araçlarını 

kullanmaktadır. Bu araçların çoğu, çerezler ve IP adresiniz dahil, bir web sayfası talebinin bir 

parçası olarak tarayıcınız tarafından gönderilen bilgileri toplar. Bu analitik araçlar da bu bilgileri 

alır ve onu kullanmaları onların gizlilik politikasına tabidir. 

 

Kullanımınız 

 

Kişisel Bilgilerinizi profil sayfanızda ve hesabınızda ayarladığınız tercihlere göre Hizmet 

üzerindeki başka yerlerde görüntüleyeceğiz. Vermeyi yeğlediğiniz bilgiler başkalarının sizin 

hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olmasını istediğinizi yansıtmalıdır. Profil sayfanızda hangi bilgileri 

açıklayacağınızı ve arzu ettiğiniz anonimlik düzeyinizi lütfen dikkatlice düşünün. İstediğiniz zaman 

profil bilgilerinizi gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca rızanızla, örneğin hesabınıza 

erişmek için bir üçüncü taraf uygulaması kullanırsanız, bilgilerinizi paylaşabilir veya ifşa edebiliriz 

(aşağıya bakın). 

 

Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları ve Diğerleri  

 

Cognitus size Hizmeti vermek maksadıyla kişisel olarak teşhis edilebilir bilgilerinizi üçüncü 

taraflarla paylaşabilir. Bunu yaparsak, bu üçüncü tarafların bilgilerinizi kullanımı işbu Gizlilik 

Politikasına bağlı olacaktır. Cognitus'un doğrudan kontrolü dışındaki yerlerde de kişisel bilgileri 

bellekte saklayabiliriz (örneğin, yer sağlayıcılarla eş konumlu sunucular veya veritabanları 

üzerinde). 

 

İş Devirleri 

 

İşimizi geliştirdikçe, varlıklar veya iş teklifleri satın alabilir veya satabiliriz. Müşteriler, e-posta ve 

ziyaretçi bilgileri bu tür işlemlerde genellikle devredilen iş varlıklarından biridir. Kurumsal elden 

çıkarmalar, şirket birleşmeleri veya dağılmalarının seyri içinde bu gibi bilgileri devredebilir veya 

tahsis edebiliriz.  

 

Üçüncü Taraf Hizmetleri  

 

Rızanızla, örneğin Hizmetlerimize bir üçüncü taraf uygulaması kanalıyla erişmeyi seçtiğinizde, 

bilgilerinizi bu uygulamayla paylaşabiliriz. Bu tarafların sizin bilgilerinizle yaptıklarından sorumlu 

değiliz, bu yüzden uygulamaya güvendiğinizden ve uygulamanın kabul edebileceğiniz bir gizlilik 

politikası olduğundan emin olmak için gerekeni yapmalısınız. 

 

Yasalara ve Kolluk Kuvvetleri Taleplerine Uyma; Cognitus'ün Haklarının Korunması  

 

Yasa veya mahkeme celbi öyle gerektirirse veya bir yasaya, düzenlemeye veya kanuni talebe 

uymak için bunun makul olarak gerekli olduğuna inanırsak; herhangi bir kişinin güvenliğini 

korumak için; dolandırıcılık, güvenlik veya teknik meselelerin üzerine gitmek için; veya 

Cognitus'un hakları veya mülkiyetini korumak için Cognitus kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir. 

 

 Kişisel Olarak Teşhis Edilemeyen Bilgiler 

 



Anonim kullanım verileri, platform tipleri, v.s. gibi özel olmayan, kümelenmiş veya başka bir 

biçimde kişisel olarak teşhis edilemeyen bilgilerinizi ilgilenen üçüncü tarafların belirli Cognitus 

Hizmetleri için kullanım kalıplarını anlamalarına yardım etmek için onlara ifşa edebiliriz. 

 

Bilgilerinizi Nasıl Korumaktayız 

 

Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Hizmetimizin bir parçası olarak (bir kredi kartı 

numarası gibi) hassas bilgiyi girdiğinizde, güvenli soket katmanı teknolojisi (SSL) kullanarak bu 

bilginin iletilmesini şifreleriz. Sunucularımız üzerinde kredi kartı numaranız veya başka hassas 

verileri bellekte saklamayız. Emniyetli ve güvenli ödeme yöntemleri sağlamak üzere, herhangi bir 

işlem için güvenli bir ödeme geçidi kullanmaktayız. Ödeme geçidi verilerinizin tahsili, bellekte 

saklanması ve şifrelenmesinden sorunlu oluncaya kadar kredi kartı bilgileriniz web sitemiz yoluyla 

asla iletilmez.  

 

Kişisel bilgilerinizi bir kez aldığımızda, Cognitus bunların bütünlüğü ve güvenliğini korumak için 

ticari açıdan makul olan fiziki, yönetimsel, ve teknik emniyet önlemini alır. Örneğin, veri kaybını 

engellemek ve veri kurtarmaya yardımcı olmak için verilerinizi sürekli ve düzenli olarak yedekleriz. 

Yaygın web saldırısı yöneylerine karşı da koruruz ve bilgisayar ağımızı güvenceye almak ve 

bilgilerinizi daha iyi korumak için sunucularımıza güvenlik duvarları ve erişim kısıtlamaları koyarız. 

Bununla birlikte, bellekte saklananların elektronik iletiminin hiçbir yöntemi %100 güvenli değildir 

ve Hizmete ilettiğiniz veya belleğinde sakladığınız herhangi bir bilginin kesin güvenliğini 

sağlayamayız ve garanti edemeyiz. 

 

Bir güvenlik ihlali sonucunda kişisel bilgilerin gizliliğinin ihlal edilmesi halinde, Cognitus bu 

Gizlilik Politikasında belirtilen bildirim usullerine uygun olarak veya bu husustaki yasanın başka 

bir biçimde gerektirdiği gibi, kişisel bilgilerinin gizliliği ihlal edilen kişilere derhal bildirimde 

bulunur. 

 

Bilgileriniz Hakkında Seçimleriniz  

 

Kişisel olarak teşhis edilebilir bilgilerinizi Hizmet kanalıyla vermeyi elbette reddedebilirsiniz, ama 

bu durumda Cognitus belirli servisleri size sağlayamayabilir. Hesabınıza girerek istediğiniz zaman 

hesabınızın bilgilerini güncelleyebilir veya düzeltebilirsiniz. 

 

Cognitus Blogu & Topluluğu  

 

Hizmetimiz bloglar ve forumlar dahil herkesin erişebileceği toplum hizmetleri sunmaktadır. Bu 

alanlarda verdiğiniz bilgilerin bunlara erişimi olan kişilerce okunabildiğinin, toplanabildiğinin ve 

kullanılabildiğinin farkında olmalısınız. Hesabınızı iptal ettiğinizden sonra bile gönderiniz kalabilir.  

 

Çocukların Gizliliği  

 

Küçük çocukların gizliliğini korumak özellikle önemlidir. Hizmetimiz 13 yaş altı kişilere yönelik 

değildir. Cognitus 13 yaşından küçük olanların kişisel bilgilerini bilerek toplamaz veya istemez 

veya bu kişilerin Hizmete kaydolmasına bilerek izin vermez. Ebeveyn onayını doğrulamadan 13 

yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgiler toplamış olduğumuzun farkına varırsak, bu bilgileri 

silmek için önlem alırız. 13 yaşın altındaki bir çocuktan veya onun hakkında kişisel bilgilere sahip 

olduğumuza inanıyorsanız, lütfen bize digital@etiya.com adresine mesaj gönderiniz. 

 

Uluslararası Veri Aktarımı 

 

Kişisel bilgileriniz dahil sizin hakkınızda topladığımız bilgileri bağlı şirketlere veya sınır ötesi 
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başka üçüncü taraflara (bu belgede öngörüldüğü gibi) ve sizin ülkenizden veya bölgenizden 

dünyanın her tarafındaki başka ülkelere veya bölgelere aktarabiliriz. Avrupa Birliği’nde veya ABD 

yasasından farklı olabilen veri toplama ve kullanma yasalarına tabi başka bölgelerde yer alıyorsanız, 

lütfen kişisel bilgiler dahil bilgileri bölgenizdekiyle aynı veri koruma yasaları olmayan bir ülkeye 

veya bölgeye aktarmakta olduğunuza ve bilgilerin diğer üklelere aktarımına ve bu Gizlilik 

Politikasında tanımlanan kişisel bilgiler dahil hakkınızdaki bilgilerin kullanılması ve ifşasına razı 

olduğunuza dikkat edin.  

 

Başka Web Sitelerine Bağlantılar 

 

Hizmete veya Hizmetten bağlantı yapan web sitelerinin çalıştırdığı uygulamalardan ve içerdikleri 

bilgiler veya içeriklerden sorumlu değiliz. Hizmetten başka bir web sitesine gitmek için bir bağlantı 

kullandığınız zaman, Gizlilik Politikamızın artık yürürlükte olmadığını lütfen unutmayın. Bizim 

web sitemize bir bağlantısı olan dahil, başka herhangi bir web sitesindeki taramanız ve etkileşiminiz, 

o web sitesinin kendi kurallarına ve politikalarına tabidir. 

 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler  

 

Gizlilik Politikamızı değiştirirsek, hangi bilgileri topladığımızdan, onları nasıl kullandığımızdan ve 

hangi koşullar altında açıklayabileceğimizden sizi haberdar etmek için bu değişiklikleri bu sayfada 

yayımlayacağız. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler bu sayfada yayımlandığında 

geçerlidir. 

 

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen privacy@Cognitus.com 

adresinden bizimle temasa geçin. Bu Gizlilik Politikası en son Mayıs 2017'de güncellenmiştir. 
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