
VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

PARNY TEKNOLOJİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ("PARNY TEKNOLOJİ") olarak; “parny.io”
ve "portal.parny.io" internet siteleri ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”)
kullanıcısı ("Kullanıcı") veya ziyaretçi bilgilerinin gizliliğini esas ve öncelikli kabul etmekteyiz.
Bilgi güvenliğinin sağlanması ile korunması kapsamında “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası
(“Politika”)” haline getirdiğimiz esaslarımızı bilgilerinize sunmak isteriz.

1. Politika’nın Kapsamı ve Genel Bilgilendirme

PARNY TEKNOLOJİ müşterilerinin gizlilik haklarına ve bilgilerinin korunmasına büyük önem
vermekte, bu konuda tüm yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve aşağıda detayları
açıklanan esasları Politikamız kapsamında uygulamaktadır.

Politikamızda;

● Sitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu,
● Bu bilgilerin hangi amaçlar için toplandığı ve hangi şekillerde kullanıldığı,
● Bilgilerin nasıl değiştirebileceği,
● Kullanıcılarımızın iletişim konusundaki tercihleri ve bunları nasıl değiştirebilecekleri,

bilgilerin nasıl güvenceye alındığı,
● Kullanıcılarımızın bilgilerinin korunması ile ilgili hakları,ile ilgili konular yer almaktadır.

1.1.    Toplanan Bilgiler

Hizmetlerimiz Sitemize ve/veya Mobil Uygulamamıza üye olmanız ve onay vermeniz veya
üye olmadan hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek
adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, fatura adresi gibi bazı kişisel bilgilerinize
ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, Site ve/veya Mobil Uygulama ziyaret sıklığı ve
zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki internet protokol adresi (IP) ve son
oturum açma IP adresi toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde verileriniz
(bilgileriniz) aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilmektedir:

PARNY TEKNOLOJİ Site ve/veya Mobil Uygulama içinde size özel hesabınız oluşturulması
için (örn. adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız)

Bize ulaşın formu üzerinden tarafımıza bilgi iletildiğinde Kullanıcı veya ziyaretçinin istek ve
şikayetlerine cevap verebilmek için, (örn. adı, soyadı, e-posta adresi)

Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek
için (örn. e-posta adresiniz, telefon numarası)

Mobil uygulama söz konusu olduğunda doğru Kullanıcı veya ziyaretçi ile uygun iletişimi
sağlayabilmek, uygulamayı Kullanıcının cihazının teknik özelliklerine göre geliştirilmesini
sağlayabilmek için (örn. Parny.io uygulamasının versiyon bilgisi, cep telefonu marka modeli,
IP adresi, işletim sistemi) 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, 6563 sayılı
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için

1.2. Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Site ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:



● Güncelleştirmeler/geliştirmeler ile ilgili bilgi vermek
● Kullanıcıların Site’de ve/veya Mobil Uygulama kendilerine özel hesap oluşturması
● Site ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek

1.3.    Toplanan Bilgilerin Paylaşımı

Site ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir
şekilde yerine getirilmesini, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesini, Site ve/veya Mobil Uygulama’nın kolay uygulanabilir olmasını, sözleşme
gereğinin yerine getirilmesini, hukuk işlerinin takibinin yapılmasını hedeflemektedir. Belirtilen
amaç ile, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (çağrı merkezi, veri tabanı
vb. hizmet firmaları ile) ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili resmi mercileri
ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılmasında, veri minimazyonu ilkesine uyumlu bir
şekilde gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

Ancak; bilgileriniz her halükarda PARNY TEKNOLOJİ tarafından korunmakta ve bilgilerinizin
paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi
sağlanmaktadır. Bunların dışında bilgileriniz, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle
paylaşılmamakta veya faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

Kullanıcı veya ziyaretçi, işbu Politika’da belirtilen şartlara uymak koşulu ile, Siteyi ve/veya
Mobil Uygulamayı kullanabilir.

Kullanıcı, Site ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanmaya başladığı andan itibaren işbu
Politika’nın tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı
olacağını kabul eder. PARNY TEKNOLOJİ, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu
Politika uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri
Kullanıcı’ya bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.    Bilgi Güvenliği

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer)
olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya
Mobil Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres
satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu
adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz.
Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları
üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir;
ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

PARNY TEKNOLOJİ, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu
olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

3. Çerez (cookie) Kullanımı

PARNY TEKNOLOJİ Site ve/veya Mobil Uygulama ziyareti sırasında çerez (cookie) olarak
isimlendirilen, bilgisayar ve işletim sistemlerinin sizi otomatik olarak tanımalarını sağlayan,
bu yöntemle daha önce Sitemize ve/veya Mobil Uygulamamıza yapılan ziyaretlerde ve
alınan hizmetlerde elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. Sitemizi ve/veya Mobil Uygulamamızı



açtığınızda, bilgisayarınıza çerez yerleştirilir, böylece Sitemizi ve/veya Mobil Uygulamamızı
ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübeniz gelişecektir.
Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi toplamaz, sizinle irtibata geçilmesi adına
herhangi bir kişisel bilgi iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan herhangi bir bilgi de
aktarmaz. Çerezleri, Site ve/veya Mobil Uygulama’da en çok ilginizi çeken bölümleri
belirleyip size bunlardan daha fazla sunabilmek için kullanırız.

Web İşaretleri (Web Beacons)

Web işaretleri, bir sayfanın ziyaret edilip edilmediğini anlamamıza yardımcı olan internet
aracıdır. Elektronik ticaret hizmetleri veya sitemizin genel yapısı ile ilgili bilgi
gönderdiğimizde, gönderdiğimiz e-postanın kaçının açıldığını görmemiz için web
beaconlarını kullanabiliriz. Genelde web sayfasının bir parçası olarak görülen elektronik
imajlar ve reklam başlıkları, web beacon görevi görürler. Sitemize ve/veya Mobil
Uygulamamıza reklam veren üçünü şahıs reklam ağları, reklamlarında çerezler ve/veya web
işaretleri kullanabilirler. PARNY TEKNOLOJİ'nin üçüncü şahısların bu çerezler ve/veya web
işaretleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.

Koruma Sisteminin Etkisiz Bırakılması Durumu

Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin
etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı PARNY
TEKNOLOJİ herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun
davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara
ilişkin taleplerden PARNY TEKNOLOJİ’nin bu web sitesindeki her türlü içeriğin
hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki
ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Çerez Kullanımını Kontrol Edebilirsiniz!

PARNY TEKNOLOJİ Site ve/veya Mobil Uygulamasını ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan
çerez duvarındaki “Ayarlar” butonuna bastığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet”
kısmından, çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma
getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü
yönetebilme imkânınız bulunmamaktadır.

4. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu
nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu
PARNY TEKNOLOJİ’nin Support ekibini bildirebilirsiniz.


