
GİZLİLİK	VE	ÇEREZ	POLİTİKASI	
	

1. 	http://www.givin.co/	 alan	 adlı	 web	 sitesinin	 ve	 mobil	 uygulamalarının	 (kısaca	
“uygulama”	olarak	anılacaktır)	 tüm	hakları	Givin	Teknoloji	Sanayi	ve	Ticaret	Anonim	
Şirketi’ne	(kısaca	“Givin”	olarak	anılacaktır)	aittir.	İşbu	Givin	Gizlilik	ve	Çerez	Politikası	
(kısaca	“Gizlilik	Politikası”	olarak	anılacaktır)	“Givin	Kullanıcı	Sözleşmesi”	nin	ayrılmaz	
parçası	ve	ekidir.	İşbu	Gizlilik	Politikası	kapsamında	“Kullanıcı”;	gerek	ziyaretçi	olarak,	
gerekse	 üyelik	 hesabı	 oluşturarak,	 herhangi	 bir	 mobil	 veya	 dijital	 cihaz	 vasıtasıyla	
Site’ye	giriş	yapan	bütün	gerçek	kişiler	ve	kurumları	ifade	etmektedir.	
	

2. Kullanıcı,	Uygulama’ya	giriş	gerçekleştirdiği	andan	itibaren,	Uygulama’dan	yararlandığı	
süreye	bakılmaksızın,	Gizlilik	Politikası’nda	yer	alan	hükümleri	okumuş	ve	onaylamış	
sayılacaktır.	Gizlilik	Politikası’nda	yer	alan	hükümler	ile	bağlı	olmak	istemeyen	Kullanıcı,	
Uygulma	üzerindeki	girişini	sonlandırmak	zorundadır.	

	
3. Uygulamayı	kullanarak	Givin’in	konumunuzu	kaydetmek	ve	yayınlamak	ve	ürünlerinizi	

size	 yakın	 olan	 kullanıcılara	 sunmak	 için	 mobil	 cihazınız	 üzerinden	 coğrafik	
konumunuzu	 almasına	 izin	 vermis	 olursunuz.	 Buna	 ek	 olarak	 givin’in	 kimliğinizi	
doğrulaması	için	telefon	numaranızı	ve	cihazınızın	IMEI	ve	seri	numarasını	toplamasına	
izin	 vermis	 olursunuz.	 Ayrıca,	 yüklenmiş	 fotoğraf	 veya	 diğer	 tüm	 bilgilerin	 (isim	 ve	
konum	 da	 dahil	 olmak	 üzere),	 Givin	 tarafından,	 ücretsiz	 olarak,	 sosyal	 medya,	
Facebook	reklamları,	bültenler	ve	herhangi	bir	medya	aracı	için	olan	reklamları	içeren	
reklam	amaçlı	tüm	potansiyel	kullanımına	izin	veriyorsunuz.		

	
4. Eğer	 uygulamamızı	 indirdiysen,	 cihazından	 telefon	 modeli,	 işletim	 sistemi,	 sürüm,	

yazılım,	dosya	isimleri	ve	sürümleri,	tercih	edilen	dil,	cihaz	kimliği	(UDI),	reklam	kimliği,	
seri	numarası,	cihaz	hareket	bilgisi	ve	operatör	bilgisi	gibi	bilgileri	toplayabiliriz.	

	
5. Givin,	kişisel	bilgileri	kesinlikle	özel	ve	gizli	tutmayı,	bunu	bir	sır	saklama	yükümlülüğü	

olarak	addetmeyi	ve	gizliliğin	sağlanması	ve	sürdürülmesi,	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	eder.	Buna	rağmen,	uygulamaya	ve	sisteme	yapılan	saldırılar	sonucunda	gizli	
bilgilerin	 zarar	 görmesi	 veya	 üçüncü	 kişilerin	 eline	 geçmesi	 durumunda,	 Givin’in	
herhangi	bir	sorumluluğu	olmayacaktır.	

	
6. Uygulamayı	kullanmak	için	isim,	soyisim	ve	e-posta	adresinizi	veya	Facebook	hesabınızı	

belirterek	 kayıt	 yapmanız	 gereklidir.	 Facebook’u	 tercih	 etmeniz	 durumunda	 seçmiş	
olduğunuz	 sosyal	 ağın	 gizlilik	 ayarlarına	 bağlı	 olarak	 belirli	 bazı	 bilgilere	 erişim	 ve	
kullanım	 için	 izin	 vermiş	 oluyorsunuz.	 Kullandığımız	 kişisel	 bilgilerinize	 örnek	 olarak	
temel	 hesap	 bilgilerinizde	 mevcut	 olan	 bilgiler	 (örn:	 isim,	 soyisim,	 e-posta	 adresi,	
cinsiyet,	doğum	günü,	şehir,	profil	resmi,	kullanıcı	no,	arkadaş	listesi	v.b.)	ve	üçüncü	
taraf	sosyal	ağ	sitesine	paylaşması	için	izin	verdiğiniz	ilave	bilgi	ve	etkinlikleri	verebiliriz.	

	
7. Sizden	profil	resmi,	isim	ve	soy	isim,	e-posta	adresi	gibi	bilgileri	uygulama	ve	internet	

üzerinde	 erişilebilir	 olması	 amacıyla	 isteyeceğiz.	 Bu	 verileri,	 Givin’in	 tanıtım	 ve	
promosyon	aktivitelerinde	kullanmamıza	izin	vermiş	sayılırsınız.	



8. Tüm	 kişisel	 verilerinizin,	 resimlerin,	 kayıtların	 ve	 yer	 rezervasyonlarının	 ve	 Givin	
hesabınızdaki	bilgilerin	yayınlanabileceğini	ve	diğer	kullanıcıların	erişebileceğini	açıkça	
kabul	ediyorsunuz.	

	
9. Givin	 tarafından	 Uygulama	 dahilinde	 düzenlenen	 periyodik	 anketlere	 verdiğiniz	

cevaplar,	 Givin	 ve/veya	 işbirliği	 içinde	 olduğu	 kişiler	 tarafından,	 istatistiksel	 analiz	
yapmak	veya	veri	tabanı	oluşturmak	amacıyla	kullanılmaktadır.	

	
10. 5651	sayılı	İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınların	Düzenlenmesi	ve	Bu	Yayınlar	Yoluyla	

İşlenen	 Suçlarla	 Mücadele	 Edilmesi	 Hakkında	 Kanun	 m.5/1	 uyarınca;	 Givin,	 Site	
üzerindeki	 içeriği	 kontrol	 etmek	 veya	 hukuka	 aykırı	 bir	 faaliyetin	 söz	 konusu	 olup	
olmadığını	araştırmakla	yükümlü	değildir.	Site	üzerinde,	Givin’in	faaliyetleri	haricinde	
maruz	kaldığınız,	kişisel	bilgilerinin	kullanımıyla	veya	ele	geçirilmesi	 ile	alakalı	olarak	
gerçekleştirilecek	 suç	 eylemleri	 de	 dahil,	 hiçbir	 eylemden	 Givin’in	 sorumlu	
olmadığını/olmayacağını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	ediyorsunuz.	

	
11. Sistemle	 ilgili	 sorunların	 tanımlanması	 ve	 Site’de	 çıkabilecek	 sorunların	 ivedilikle	

giderilebilmesi	için,	Givin,	gerektiğinde	Kullanıcı’nın	IP	trafik	bilgisini	tespit	edebilir	ve	
kullanabilir.	 IP	 trafik	 bilgisi,	 Kullanıcılar’ı	 genel	 bir	 şekilde	 tanımlamak	 ve	 kapsamlı	
demografik	bilgi	toplamak	amacıyla	da	kullanılabilir.	

	
12. Givin,	hukuki,	idari	ve	adli	makamlar	tarafından,	soruşturma	kapsamında	talep	edilen,	

Kullanıcı’ya	ait,	bütün	kişisel	bilgileri	ve	IP	trafik	bilgilerini	saklamakla	ve	ilgili	mercilere	
sunmakla	hukuken	yükümlüdür.	

	
13. Givin,	hukuki,	idari	ve	adli	makamlar	tarafından	talep	edilen	bilgilerin	bu	makamlar	ile	

paylaşılması	 sırasında	 ve/veya	 paylaşıldıktan	 sonra,	 Kullanıcı’nın	 veya	 ilgili	 üçüncü	
kişilerin,	 kişisel	 verilerin	 paylaşılmasından	 kaynaklanan	 maddi/manevi	 hiçbir	 zararı	
karşısında	 hukuken	 sorumlu	 değildir.	 Givin,	 soruşturma	 için	 talep	 edilen	 bilgi	 ve	
belgelere	erişmek	 için,	Kullanıcı’nın	kişisel	bilgilerinde	ve	Site’nin	kayıtlarında	arama	
yapabilir.	

	
14. Ürünlerinizi	 yayınlamak	 gibi	 bazı	 Hizmetlere	 katıldığınızda	 kullanıcı	 adınız	 ve	

fotoğrafınızın	 genel	 halka	 açık	 internette	 erişilebilir	 olacağını	 lütfen	 unutmayın,	
dolayısıyla	 Hizmetleri	 kullanırken	 dikkatli	 olmalısınız.	 Sizin	 tarafınızdan	 ifşa	 edilen	
kişisel	 bilgiler,	 bu	 tür	 Hizmetlerin	 diğer	 kullanıcıları	 tarafından	 toplanabilir	 ve	
istenmeyen	mesajlara	yol	açabilir.	Hizmetlerimiz	aracılığı	ile	üçüncü	taraflara	ifşa	etmiş	
olduğunuz	 bilgileri	 korumak,	 bizim	 sorumluluğumuzda	 değildir	 (örn:	 telefon	
numaranızı	Hizmetler	aracılığıyla	başka	kullanıcıya	göndermek).	Hizmetlerimizde	diğer	
kullanıcıların	 erişimine	 uygun	 bir	 profil	 kullandığınız	 için,	 bunun	 içeriğiyle	 ve	
doğruluğuyla	alakalı	yegane	sorumlu	daima	sizsiniz.	

	
15. Kişisel	bilgilerin	başka	bir	Kullanıcı	veya	bilgileri	hukuka	aykırı	yollardan	elde	edebilecek	

herhangi	 bir	 üçüncü	 kişi	 tarafından	 kullanılması	 sonucu	 doğacak	 hiçbir	 zarardan	
Givin’in	sorumlu	olmadığını	kabul	ediyorsunuz.	

	



16. Gizlilik	politikamızı	kabul	ederek	ve	kayıt	anında	katılım	rızası	göstererek,	Givin’e	ve	
destekleyeceğiniz	 vakıflara,	 sizinle	 iletişime	 geçmesi	 ve/veya	 elektronik	 iletişim	 de	
dahil	 olmak	 üzere	 her	 türlü	 ticari	 ve	 bilgilendirici	 iletişimi	 göndermesi,	 Givin’in	
takdirine	 göre	 ilginizi	 çekebilecek	ürünlerimizin,	 hizmetlerimizin,	 tekliflerimizin	 veya	
şirketle	 ilgili	herhangi	bir	 ticari	ve	bilgilendirici	 içeriğin	gönderilmesi	konusunda	açık	
rıza	 gösteriyorsunuz.	 Eğer	 iletişim	 içerikleri	 almak	 istemiyorsanız,	 bu	 türdeki	 her	
iletişim	 içeriğinde	 sağlanmış	 olan	 abonelikten	 ayrılma	 talimatlarını	 takip	 ederek	
herhangi	 herhangi	 bir	 zamanda	 ayrılabilirsiniz.	 Ticari	 iletişim	 içeriklerini	 almaktan	
ayrılsanız	dahi,	Givin’den	 işlem	onayları,	 hesap	 faaliyetlerinizle	 ilgili	 bildirimler	 (örn:	
hesap	onayları,	şifre	değişiklikleri,	vb.)	ve	diğer	önemli	duyurular	gibi	yönetim	mesajları	
alabilirsiniz.	

	
17. Bir	çok	durumda	Givin	Hizmetleri	kullanımınıza	dair	otomatik	olarak	kişisel	olmayan	

bilgileri	 toplamaktadır.	 Givin,	 diğer	 şeylerin	 yanında	 kullandığınız	 işletim	 sistemi,	
İnternet	servis	sağlayıcınızın	alan	adı	ve	Siteler	veya	Uygulama	aracılığıyla	yaptığınız	
“tıklama	 izi”	 gibi	 bilgileri	 toplayabilir.	 Bunu	 yapmak	 için	 Givin	 çerezler	 ve	 diğer	
teknolojileri	kullanabilir.		

	
18. Givin	 Hizmetleri	 “çerezler”	 içerebilir.	 Kullanıcılarımızın	 oturumlarını	 yönetmek	 ve	

tercihlerini,	 takip	 bilgilerini	 ve	 dil	 seçimlerini	 saklamak	 için	 çerezler	 kullanabiliriz.	
Çerezler	bize	kayıt	olsanız	da,	olmasanız	da	kullanılabilir.	“Çerezler”	bir	web	sunucusu	
tarafından	 sabit	 diskinize	 taşınan	 ve	 ardından	 bilgisayarınızda	 saklanan	 ufak	 metin	
dosyalarıdır.	 Bir	 çerezin	 topladığı	 bilgi	 türleri;	 ziyaret	 tarih	 ve	 saatiniz,	 gezinme	
geçmişiniz,	tercihleriniz	ve	kullanıcı	adınızı	içermektedir.	Bazı	durumlarda	üçüncü	taraf	
servis	 sağlayıcılarımız	Web	Sitesi	üzerinde	çerezler	kullanabilir.	Üçüncü	 taraf	hizmet	
sağlayıcılarının	 çerezlerini	 kontrol	 edemeyiz	 veya	 erişemeyiz.	 Bu	 Gizlilik	 Politikası	
sadece	 bizim	 kullandığımız	 Çerezleri	 kapsamakta,	 hiçbir	 üçüncü	 taraf	 hizmet	
sağlayıcısının	 çerezini	 kapsamamaktadır.	 Bu	 çerezlerin	 bilgisayarınızda	 kullanımını	
kabul	etme	veya	 reddetme	 imkanına	 sahipsiniz.	Bunu	bize	kayıt	olurken	veya	 çerez	
kullanımı	 ile	 ilgili	 web	 sitesi	 açılır	 penceresinde	 tamam’ı	 tıklayarak	
gerçekleştirebilirsiniz.	Genel	anlamda	 tarayıcınızı,	 çerezleri	 kabul	etmemesi	 şeklinde	
ayarlayabilirsiniz.	Fakat	çerez	kullanımını	reddetmek	Web	Sitesinin	belirli	özelliklerinin	
kullanımını	sınırlandırabilir.		

	
19. Kişisel	 Verilerinizin	 depolanması	 ve	 ayrıca	 işlenmesi,	 bunların	 ikamet	 ettiğiniz	 ülke	

dışında	bir	yere	aktarılmasını	ve/veya	bu	yerde	depolanmasını	gerektirebilir.	Bu	Gizlilik	
Politikasını	 kabul	 ederek	 kişisel	 bilgilerinizin	 bu	 türdeki	 transferini,	 depolanmasını	
ve/veya	işlenmesini	kabul	ediyorsunuz.	

	
20. Givin,	bu	Politikayı	istediği	zaman	kayıtlı	kullanıcılarına	e-posta	ile	bildirimde	bulunarak	

veya	yeni	Politikayı	uygulamaya	sokarak	ve	yeni	Politikayı	Hizmetlerinde	yayınlayarak	
değiştirme	 hakkını	 kendinde	 saklı	 tutar.	 Politika	 üzerinde	 yapılan	 tüm	 değişiklikler,	
yayınlandığı	anda	yürürlüğe	girer	ve	değişiklik	yayınlandıktan	sonra	herhangi	bir	Givin	
Hizmetinin	 kullanımına	 devam	 etmeniz,	 bu	 değişikleri	 kabul	 ettiğiniz	 ve	 bağlı	
olduğunuzu	onayladığınız	anlamına	gelir	


