
Gizlilik İlkeleri  

Online İngilizce Dil Eğitim Okulu web sitesini ziyaret ederek ve E-posta listemize kaydolarak bizimle 
paylaştığınız kişisel bilgilerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi 
nasıl değerlendireceğimizi tanımlar.  

(1) Topladığımız Bilgiler  

Aşağıda belirtilen kişisel bilgileri toplayabilir, kaydedebilir ve kullanabiliriz:  

• •  (a) Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler.  
• •  (b) Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler.  
• •  (c) E-posta listemize kaydolmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz 

bilgiler.  
• •  (d) E-Posta adresinize pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendirebilecek bilgilerin gönderimi 

yapılabilir.  

(2) Site Ziyareti Bilgileri  

Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen 
kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bilgiler toplayabiliriz. Bu 
bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz. Bu 
sitede ‘çerez’ler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve 
tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir. Bu çerez dosyası, tarayıcı 
sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, web sunucusu sizin 
tarayıcınızı tanımlar ve takip eder. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size 
çerez gönderebiliriz. Bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin 
kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz. Ayrıca işbu bilgileri sitemizi ziyaret 
ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve siteyi sizin için kişiselleştirmek için kullanabiliriz. Bunun 
dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilir. Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi 
engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. Ancak 
çerez kabul etmezseniz, bizim site de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılırlığı 
büyük ölçüde azaltırsınız.  

(3) Kişisel Bilgilerin Kullanımı  

Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan 
amaçlar için kullanılır. Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, 
kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:  

• •  (a) Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek.  
• •  (b) Pazarlama amaçlı bilgiler dışındaki, sizi ilgilendirebilecek bilgileri e-posta, site üzerinden  

ileti veya benzer bir sistemle yollamak.  

• •  (c) Online İngilizce Dil Eğitim Okulu’nu ilgilendiren pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendireceğini 
düşündüğümüz bilgileri site üzerinden ileti veya e-posta yoluyla yollamak.  

• •  (d) Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak 
bilgi vermek. Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan 
pazarlama amaçlı paylaşılmayacaktır.  



(4) Diğer Bilgilendirmeler  

Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak, aşağıdaki nedenlerden ötürü 
kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz:  

• •  (a) Yasaların bizi zorunlu kılması halinde zorunlu kıldığı ölçüde.  
• •  (b) Açılan veya açılacak olan yasal soruşturmalar nedeniyle .  
• •  (c) Yasal haklarımızı korumak (sahteciliği engellemek için gerekli bilgileri vermek dahil) 

amacıyla.  

Bu gizlilik ilkelerinde belirtildiği üzere, üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayacağız.  

(6) Kişisel Bilgilerin Güvenliği  

Kişisel bilgilerinizin yanlış kullanımı ve üçüncü şahısların eline geçmesi ile ilgili engelleyici 
gerekli önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu 
için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz.  

(7) Üçüncü Kişi Web Siteleri  

Bu web sitesi diğer başka web sitelerine bağlantılar içerir, ancak gizli bilgi aktarımı yapmaz. 
İşbu diğer sitelerin gizlilik ilkeleri ve yükümlülüklerinden biz sorumlu değiliz.  

(8) İletişim  

Tel: 0850-241-8310 

Mail: online.ingilizce@beto.com.tr  
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