ENDEAVOR ETKİN GİRİŞİMCİ DESTEKLEME DERNEĞİ
GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ
Bu gizlilik politikası (bu "Gizlilik Politikası"), Endeavor Etkin Girişimci Destekleme
Derneğinin ("Dernek", "biz" veya "biz") çevrimiçi bilgi uygulamalarını ve sizi doğrudan veya
dolaylı olarak tanımlayan verilerin bu yöntemle ilgili yapabileceğiniz seçimleri açıklamak için
sağlanmıştır. Veriler ("Kişisel Veriler") Dernek web sitelerinde ("Site") toplanır ve
kullanılır. Dernek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı
düzenlemelere uygun olarak hareket etmekteyiz.
Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir
çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir
ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki
tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.
Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımızı,
kullanacağımızı ve işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun. Bu
Gizlilik Politikasını genel olarak veya herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Siteye
erişmemelisiniz. Bu Gizlilik Politikası, yukarıda listelenen geçerlilik tarihinden itibaren
geçerlidir ve aşağıda "Dernek Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler" bölümünde belirtildiği
gibi değiştirilebilir.
TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER
Sitenin web sunucuları, Site'ye kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlük
bilgilerini toplar. Bu bilgiler, performans ve güvenlikle ilgili işlevler dahil olmak üzere Site ile
ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek
olarak, IP adresinizin anonimleştirilmiş bir sürümü de dahil olmak üzere istatistiksel kullanım
ve telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların Siteye nasıl eriştiğini ve
Siteyi nasıl kullandığını değerlendirmemize yardımcı olmak için Google Analytics hizmetini
kullanır. Bu bilgiler, Siteye ne zaman erişildiği, ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar ve
Sitenin nasıl kullanıldığını ve nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgiler gibi
Sitenin işleyişi ve kullanımı hakkında toplu istatistikler oluşturmak için kullanılır.
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Birçok hizmet gibi, Google Analytics de, bizim durumumuzda olduğu gibi, kullanıcıların
Sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanıldığı kullanıcı etkileşimlerini
izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi
geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan
web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google
Analytics'ten çıkabilirsiniz - kullandığınız tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından
izlenmemeyi tercih etme konusunda daha fazla bilgi için şu Google sayfasını ziyaret
edin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Genel olarak, Siteyi ziyaret ettiğinizde, yalnızca tesadüfen IP adresiniz gibi bilgileri ve / veya
tarayıcınız veya bilgisayar cihazınız hakkında size Siteye erişim ve uygun içerik sunmamızı
sağlayan bilgileri toplarız. Bununla birlikte, kaydolmak, bağış yapmak, bizimle iletişime
geçmek, haber ve güncellemeleri talep etmek veya Site aracılığıyla diğer işlemleri
gerçekleştirmek için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar vardır.
Bu tür Kişisel Veriler şunları içerecektir:
•

ad, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;

•

organizasyon (kuruluşun adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma
alanları, diller ve konum;

•

yanıtlamayı kabul ettiğiniz herhangi bir form ve/veya anketin sonuçları.

Ayrıca Site, İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel
Verilerinizi sunmanıza olanak tanır . Bu tür Kişisel Veriler şunları içerir:
•

İsim, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim nitelikleri, istihdam için başvurduğunuz
ülkede çalışabilme kabiliyeti ve İş Panosuna göndermeyi veya yüklemeyi seçtiğiniz
tüm bilgiler.

•

Hakemler ve işe alım görevlileri gibi başvurunuzla bağlantılı olarak üçüncü
taraflardan bilgi alıyoruz.

Ayrıca bize başka kişilerle ilgili Kişisel Verileri de sağlayabilirsiniz, örneğin bir Arkadaşı
aday göstermek veya birisini istihdam için tavsiye etmek için. Bu sürecin bir parçası olarak,
sizin dışınızdaki kişiler hakkında bize isim, iletişim bilgileri, konum, organizasyon, çalışma
alanları ve diğer ilgili bilgiler gibi Kişisel Verileri sağlamanız gerekecektir. Söz konusu
kişinin Kişisel Verilerini göndermeden önce bizimle paylaşmak için onay aldığınızı ve
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aldığınızı kabul ve teyit edersiniz. Dernek, sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bu onayı
aldıktan sonra 1 (bir) ay içinde onaylayacaktır. Onay onayının olmaması durumunda Dernek
bu tür Kişisel Verileri silecektir.
TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ
Size yanıt vermek ve ürünlerimizin ve organizasyonumuzun düzgün çalışmasını sağlamak
meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğu için, bilgilerinizi şu amaçlarla kullanacağız: bağışları
işlemek, kuruluşumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, istihdam adaylarını
değerlendirmek, diğer adayları değerlendirmek, yanıt vermek Dernek personeli ile bilgi veya
bağlantı talepleri ve tarafınızca gönderilen anket yanıtlarını işleme.
Site içerisinde Dernek bünyesinde yer alan diğer sitelere yönlendirilebilirsiniz. Toplanan
kişisel veriler Dernek grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca, Siteyi iyileştirmek ve Site içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını
sağlamak için topladığımız Kişisel Verileri şu amaçlar için kullanacağız: Siteyi yönetmek ve
sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere
dahili işlemler için veya Siteyi güvenli ve emniyetli tutmak için.
İzin vermeniz şartı ile Kişisel Verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak
üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu
izni, bu tür sağlanan "abonelikten çık" bağlantısını kullanarak veya info@endeavor.org.tr
adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .
Kişisel Verileri ortaklarımız, bağlı kuruluşlarımız, danışmanlarımız ve sağlayıcılarımızla
paylaşacağız. Bu kuruluşlarla yaptığımız sözleşmeler, Kişisel Verilerinizi gizli tutmalarını ve
Kişisel Verilerinizi yalnızca işlevlerini yerine getirmek için gereken ölçüde kullanmalarını ve
başka herhangi bir amaçla kullanmamalarını gerektirir. Ayrıca bizim adımıza işlevleri yerine
getirmeleri için diğer şirketler ve bireylerle (toplu olarak Hizmet Sağlayıcılar) sözleşme
yaparız:
•

Standart internet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış kalıplarının ayrıntılarını
toplamak için üçüncü taraf bir hizmet olan Google Analytics kullanıyoruz. Bunu,
sitenin çeşitli bölümlerine gelen ziyaretçi sayısı gibi şeyleri bulmak için yapıyoruz. Bu
bilgiler yalnızca kimseyi tanımlamayacak şekilde işlenir. Web sitemizi ziyaret
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edenlerin kimliklerini bulmak için Google'ın herhangi bir girişimde bulunmayız ve
izin vermeyi;
•

Web sitemizi barındırmak için üçüncü taraf bir hizmet olan DigitalOcean'ı
kullanıyoruz.

Bu Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinizi gizli tutmasını ve Kişisel Verilerinizi yalnızca
işlevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanmasını sağlamak için makul
adımları atacağız ve başka bir amaç için kullanmayacağız.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SAKLIYORUZ?
Bilgilerinizi aşağıdaki şekilde saklayacağız:
•

Siteyi ziyaret ettiğinizde tesadüfen toplanan teknik veriler (örn. IP adresi, cihaz
bilgileri) 3 yıl boyunca saklanacaktır;

Saklama süresinin sonunda, geçmiş davranışları anlamamıza ve Siteyi geliştirmemize
yardımcı olmak için bilgilerinizi toplu ve anonim bir biçimde saklayabiliriz.
Kişisel Verileriniz, yasa veya mahkeme emri gerektirmesi halinde ve / veya yasal talepleri
savunmak veya takip etmek için gerektiğinde daha uzun süre saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA NASIL PAYLAŞIYORUZ
DERNEK dünya çapında faaliyet gösterir ve Kişisel Verileriniz, talep ettiğiniz hizmetleri
sağlamak amacıyla, ikamet ettiğiniz yargı alanı dışındaki yargı bölgelerinde, özellikle
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hizmet Sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel
Verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için Hizmet Sağlayıcılarımız ile
paylaşıyoruz. Servis Sağlayıcılarımızdan Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz
kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel
önlemleri almalarını istiyoruz.
İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel Verileri
gönderen kullanıcılar için, referans sağlayabilmeleri için sizi tanımak amacıyla bilgilerinizi
paylaşacağız.
Burada belirtilenler hariç olmak üzere Site aracılığıyla sağladığınız Kişisel Verileri önceden
yazılı izniniz olmadan satmayacağız.
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Yasal olarak gerekli olması halinde veya böyle bir kullanımın aşağıdakiler için makul bir
şekilde gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inancımız varsa, bilgilerinizi kolluk kuvvetleri,
resmi makamlar veya diğer kuruluşlarla paylaşacağız:
•

yasal bir zorunluluk, süreç veya talebe uymak;

•

olası herhangi bir ihlalin araştırılması dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımızı ve
diğer sözleşmelerimizi uygulamak;

•

güvenlik, dolandırıcılık veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka
şekilde ele almak; veya

•

Yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde haklarımızı, mülkümüzü veya
güvenliğimizi veya kullanıcılarımızın, üçüncü tarafların veya halkın haklarını
korumak (dolandırıcılıktan korunma ve kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket
ve kuruluşlarla bilgi alışverişi dahil).

Bilgilerinizi üçüncü şahıslara da açıklayacağız:
•

Herhangi bir işi veya varlığı satmamız veya satın almamız durumunda, bu durumda
verilerinizi bu tür iş veya varlıkların muhtemel satıcısına veya alıcısına ifşa
edeceğiz; veya

•

eğer biz veya büyük ölçüde tüm varlıklarımız üçüncü bir şahıs tarafından satın
alınırsa, bu durumda devredilen varlıklar sizin hakkınızda bizim tarafımızdan tutulan
bilgileri içerecektir.

DERNEK, Kişisel Verilerinizle ilgili geçerli yerel yasalara uyacak ve Kişisel Verilerinizi
aktarımdan önceki aynı korumaya tabi tutmak için makul çabayı gösterecektir. Kişisel
Verileriniz farklı bir gizlilik politikasına tabi olursa, Dernek geçerli yerel yasalara uyacak ve
aksi takdirde bu tür bir değişikliği size bildirmek için makul çabayı gösterecektir.
6698 sayılı Kanun uyarınca ilgili kişilerin verilerine ilişkin bilgi talep etme hakkı
vardır. DERNEK, Kişisel Verilerinizin paylaşılmasını önleme hakkınızın yanı sıra bunu
yapmanın ücretsiz bir yolunu size bildirecektir. info@endeavor.org.tr adresine yazarak ilgili
kişi haklarınızı kullanabilirsiniz.
ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ
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Basit olması için burada tanımlama bilgileri olarak anılan izleme teknolojileri, tarama
etkinliğiniz hakkında küçük bilgi parçalarını toplamak ve saklamak için tasarlanmıştır ve
genellikle oturum yönetimi, multimedya oynatma ve performans izleme dahil olmak üzere bir
dizi işlevi etkinleştirmek için kullanılır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezler bizim tarafımızdan
veya Servis Sağlayıcılar tarafından tarayıcınıza, tercihleriniz ve Site görüntüleme kalıpları
hakkındaki bilgileri kaydetmek için ayarlanır. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği
hakkında

daha

fazla

bilgiyi

http://

www.allaboutcookies.org/ adresinde bulabilirsiniz . Çerezleri aşağıdaki amaçlar için
kullanıyoruz:
•

Size alakalı içerik sağlamak;

•

Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunun etkinleştirilmesi;

•

Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;

•

Site performansını ve içerik alaka düzeyini iyileştirme

Sitede kullandığımız çerez türleri ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi
için lütfen https://casecampus.org.tr/Cerez-Politikasi.pdf adresinde bulunan Çerez
Politikamıza başvurun. İşbu politika da bu Gizlilik Politikasının bir parçasıdır.
BAĞLANTILI SİTELER
Size kolaylık sağlamak için, Sitede diğer web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı veren
köprüler yayınlanabilir. Herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya sahibi olmadığımız veya kontrol
etmediğimiz herhangi bir şirketin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik
Politikası geçerli değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladıklarımıza ek olarak bilgi
toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin hiçbirini, bu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan
hizmetleri veya ürünleri veya Bağlantılı Sitelerde yer alan herhangi bir içeriği
onaylamıyoruz. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamak
için ziyaret ettiğiniz herhangi bir Bağlantılı Sitenin gizlilik politikasını aramanızı ve
okumanızı öneririz.
ÇOCUKLAR
Site, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir ve bu tür çocuklardan bilerek
Kişisel Veri toplamayız. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan Kişisel Veri
topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri Sitemizden, kayıtlarımızdan ve veri tabanımızdan
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silmek için tüm makul çabayı göstereceğiz. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan
Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsanız, lütfen hemen info@endeavor.org.tr adresine
yazarak bizimle iletişime geçin .
Bu kaldırma işlemi, tam veya kapsamlı bir kaldırmayı garanti edemez. Örneğin, arama
motorları ve DERNEK'in kontrol etmediği diğerleri gibi üçüncü taraflar bu tür içeriği yeniden
yayınlamış veya arşivlemiş olabilir.
GÜVENLİK
Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve
yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve
organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Siteye gönderilen ve Site tarafından sunulan bilgileri
Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Bu verileri şifreleyerek
TLS, İnternette dolaşırken herhangi birinin bu verileri okumasını engellemeye çalışır. Ne
yazık ki, bilgilerin internet veya e-posta yoluyla iletilmesi tamamen güvenli değildir. Kişisel
Verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, Site veya e-posta
yoluyla iletilen bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; herhangi bir iletim riski size aittir.
HAKLARINIZ
Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilere ilişkin bilgi alma hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki
yasaların izin verdiği ölçüde, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme,
hangi amaçla işlendiğini ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına da sahipsiniz. Bu hakları
bizimle info@endeavor.org.tr adresinden iletişime geçerek kullanabilirsiniz . Kişisel
Verilerinizin saklanmasının gerekli olduğu durumlarda, örneğin yasal bir ihtilaf bağlamında
veya kanunun gerektirdiği şekilde, düzeltme veya silme talebinizi reddedebiliriz.
Kişisel verilerinizi işlememiz için bize izin verdiğinizde, info@endeavor.org.tr
adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz .
Herhangi bir zamanda, bu tür amaçlar için profiller oluşturduğumuz yerler de dahil olmak
üzere, size pazarlama göndermek amacıyla sizinle ilgili Kişisel Verileri işlememize itiraz etme
hakkına sahipsiniz, pazarlama amacıyla verilerinizi işlememizi reddetmeniz durumunda
Kişisel Verileri bu amaçla işlemeyi durduracağız.
ŞİKAYETLER
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Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bir başvuruda bulunmak istemeniz durumunda,
lütfen öncelikle https://casecampus.org.tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Basvuru-Formu.pdf
sayfasında yer alan formu doldurup tarafımıza iletiniz. Başvurunuzun Kanuna uygun olması
durumunda en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız.
BU DERNEK GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize edeceğiz. Bunu yaparsak, yeni politikayı web
sitemizde yayınlayacağız ve geçerlilik tarihini değiştireceğiz, bu nedenle sık sık gözden
geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya
devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz
anlamına gelecektir.
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