
Gizlilik Politikası 

İlhami Savaş OKUR, bar10n uygulamasını Ticari uygulama olarak oluşturdu. Bu HİZMET İlhami 

Savaş OKUR tarafından sağlanmıştır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır. 

Bu sayfa, herhangi birisinin Hizmetimi kullanmaya karar vermesi durumunda, Kişisel Bilgilerin 

toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi konusundaki politikaları hakkında ziyaretçileri 

bilgilendirmek için kullanılır. 

Hizmetimi kullanmayı seçerseniz, bu politikaya ilişkin bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını 

kabul edersiniz. Topladığım Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için 

kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında hiç kimseyle kullanmayacağım 

veya paylaşmayacağım. 

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece 

bar10n adresinde erişilebilir olan Şartlar ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır. 

Bilgi Toplama ve Kullanımı 

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken, bize, Ad, Posta, Telefon, Sokak adresi, Daha 

iyi hizmet, ödüller ve kampanyalar için beni bilgilendirin, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

kişisel olarak tanımlanabilir bazı bilgiler sağlamanızı isteyebilirim. İstediğim bilgiler cihazınızda 

saklanacak ve hiçbir şekilde benim tarafımdan toplanmayacaktır. 

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilen üçüncü taraf servislerini kullanıyor. 

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf servis sağlayıcılarının gizlilik politikasına bağlantı 

 Google Play Hizmetleri 

 AdMob 

 Firebase Analytics 

 Facebook 

Günlük Verileri 

Hizmetimi ne zaman kullanırsanız, uygulamada bir hata olması durumunda telefonunuzda Log 

Data adı verilen veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünleri aracılığıyla) topladığımı bildirmek 

isterim. Bu Kayıt Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en
https://firebase.google.com/policies/analytics
https://www.facebook.com/about/privacy


sürümü, Servisimi kullanırken uygulamanın yapılandırılması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi 

ve diğer istatistikleri gibi bilgileri içerebilir. . 

Kurabiye 

Çerezler, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren 

dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili 

hafızasına kaydedilir. 

Bu Servis bu “çerezleri” açıkça kullanmamaktadır. Ancak, uygulama bilgi toplamak ve hizmetlerini 

iyileştirmek için “çerezleri” kullanan üçüncü taraf kodlarını ve kütüphanelerini kullanabilir. Bu 

çerezleri kabul etme veya reddetme ve bir çerezin cihazınıza ne zaman gönderileceğini bilme 

seçeneğiniz vardır. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Servisin bazı bölümlerini 

kullanamayabilirsiniz. 

Servis sağlayıcıları 

Aşağıdaki nedenlerden dolayı üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri işe alabilirim: 

 Hizmetimizi kolaylaştırmak için; 

 Hizmeti bizim adımıza sağlamak; 

 Servisle ilgili hizmetleri yapmak; veya 

 Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak. 

Bu Servisin kullanıcılarını bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinize erişimi olduğunu bildirmek 

istiyorum. Bunun nedeni, kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, 

bilgileri başka bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamak zorundadırlar. 

Güvenlik 

Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyorum, bu nedenle ticari 

olarak kabul edilebilir koruma yollarını kullanmak için çabalıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir 

iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve 

mutlak güvenliğini garanti edemediğimi unutmayın. 

Diğer Sitelere Linkler 

Bu Servis başka sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir linke tıkladığınızda, o siteye 

yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin benim tarafımdan işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, 

bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Üçüncü taraf 

sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolüm 

yoktur ve sorumluluk almam. 



Çocuk Gizliliği 

Bu Servisler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki çocuklardan 

bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyorum. 13 yaşın altındaki bir çocuğun bana 

kişisel bilgiler verdiğini keşfetmem durumunda, bunu hemen sunucularımızdan silerim. Bir 

ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, gerekli 

işlemleri yapabilmem için lütfen benimle iletişime geçin. 

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler 

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebilirim. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu 

sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfadaki yeni Gizlilik Politikasını 

yayınlayarak sizi herhangi bir değişiklikten haberdar edeceğim. Bu değişiklikler, bu sayfada 

yayınlandıktan hemen sonra etkilidir. 

Bizimle iletişime geçin 

Gizlilik Politikam ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, benimle temas kurmaktan 

çekinmeyin. 

Bu gizlilik politikası sayfası privacypolicytemplate.net adresinde oluşturulmuş ve App Privacy 

Policy Generator tarafından değiştirilmiş / oluşturulmuştur. 

 

https://privacypolicytemplate.net/
https://app-privacy-policy-generator.firebaseapp.com/
https://app-privacy-policy-generator.firebaseapp.com/

