Xpeerylink Aydınlatma Metni
Xpeery Mühendislik A.Ş. olarak Siz değerli kullanıcılarımızı Xpeerylink platformu
hakkında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bilgilendirmek
istiyoruz.
https://www.xpeerylink.com/ şeklindeki internet adresinden veya IOS Cihazlar için
https://apps.apple.com/us/app/id1081683081
Android
cihazlar
için
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mightybell.mb
adresinden
Mighty
Networks adlı uygulamayı telefonunuza indirerek, Xpeerylink adlı networkü bu uygulamadan
açıp, üye olarak yararlanabileceğiniz Xpeerylink’in Veri Sorumlusu, Adalet Mahallesi, Manas
Bulvarı Folkart Towers No: 39/3107 Bayraklı/İZMİR adresinde yerleşik Xpeery Mühendislik
Anonim Şirketi’dir.
Xpeerylink web sitesini ziyaret ettiğinizde, networke katıldığınızda, sitemiz veya mobil
uygulama aracılığı ile hostlarla ve üyelerle iletişime geçtiğinizde toplanan kişisel verileriniz
şunlardır:
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, Xpeerylink üyeliğiniz esnasında platforma kayıt
ettiğiniz “kendinizi tanıtın” bölümündeki bilgileriniz, konum bilginiz, uzmanlığınız, facebook
ve linkedin profil adınız, varsa kendinize ait veya ilişkili olduğunu bildirdiğiniz internet sitesi
adresiniz, saat diliminiz, Xpeerylink grup üyeliklerinize ilişkin bilgileriniz ve açacağınız konu
başlıkları, katıldığınız veya katılmayı planladığınız etkinlik bilgileri, Xpeerylink’te açacağınız
hesap aracılığı ile oluşturacağınız içerik veya paylaşımlarınız, başkalarıyla mesajlaşmanız ya
da iletişim kurmanız dahil olmak üzere, Xpeerylink’i kullanmanız sırasında sağladığınız
içerikler, mesajları ve bunlarda yer alan diğer bilgileriniz.
Kullandığınız cihazlara ilişkin olarak ise: Cihaz özellikleri, cihaz işlemleri,
tanımlayıcılar, cihaz sinyalleri, cihaz ayarlarından alınan veriler, ağ ve bağlantılara ilişkin
bilgiler ve çerez verilerini işliyoruz.
Bahsedilen kişisel verilerinizden: adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz Xpeerylink
üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve gereğinde sizle iletişim kurulması amacıyla; Xpeerylink
üyeliğiniz esnasında platforma kayıt ettiğiniz “kendinizi tanıtın” bölümündeki bilgileriniz,
konum bilginiz, uzmanlığınız, facebook ve linkedin profil adınız, varsa kendinize ait veya
ilişkili olduğunu bildirdiğiniz internet sitesi adresiniz, saat diliminiz, Xpeerylink grup
üyeliklerinize ilişkin bilgileriniz ve açacağınız konu başlıkları, katıldığınız veya katılmayı
planladığınız etkinlik bilgileri, diğer kullanıcıların Sizin hakkınızda bilgi edinmesi ve gereğinde
Size ulaşabilmelerini temin amacıyla; kullandığınız cihazlara ilişkin bilgiler ise kullanıcı
deneyiminizin iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Xpeery tarafından yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile danışmanlar
ve denetim firmalarına, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılabilecektir.
Xpeery kişisel verilerinizi üyelik ve site kullanımı esnasında otomatik yollar ile ve açık
rızanıza dayalı olarak toplamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde sayılan
haklarınızdan yararlanmak istemeniz durumunda, Veri Sorumlusu olarak Xpeery’ ye
başvurabilirsiniz.
Ayrıca belirtmek isteriz ki Xpeerylink web sitesi ABD’de kurulu Mighty Networks
şirketinin platformunu/alt yapısını kullanmaktadır. Bu platform da adı geçen Şirket tarafından
konumlandırılan çerezler kullanmaktadır. Bunlar site içi kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek
için kullanmaktadır. Çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız Temel Çerezler hariç olmak
üzere tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz. Aşağıda
kullanılan çerezler ve detayları bulabilirsiniz:
Temel Çerezler
Bu çerezler, Site içinde serbestçe hareket etmenizi sağladıkları için Hizmetlerin
çalışması için gereklidir. Bu tanımlama bilgilerinin kullanımına izin vermezseniz, site
ziyaretiniz bozulabilir. Örneğin, bu çerezler siz site içinde dolaşırken tercihlerinizi hatırlar. Bu
nedenle, aşağıdaki çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur.
Çerez Adı, Kimin Kontrol
Edeceği ve Süresi
_session_id

Amaç

Toplanan Bilgiler

Hizmette oturum açtığınızda
kimliğinizi doğrulamak için

Rastgele oluşturulmuş bir
kimlik, sunucunun sizi
tanımasını sağlar.

Mighty Networks
Kalıcı
Locale

Siteler arası komut dosyası
saldırılarını önlemek için, diğer
sitelerin Mighty Network
hesabınıza istekte
Dil seçiminizi hatırlamak için

Mighty Networks
Kalıcı
cookie_notified

Rastgele oluşturulmuş bir
kimlik, sunucunun sizden gelen
kimlik doğrulama isteklerini
doğrulamasına olanak tanır
Dil tercihi ya tarayıcı
ayarlarınızdan çıkarılır ya da
doğrudan Hizmette seçilir

AB hukukuna uygunluk

Bu çerez politikası hakkında
size bilgi verilip verilmediğini
ve "Kabul Et" i tıklayıp
tıklamadığınız

Mighty Networks
Kalıcı
CSRF-TOKEN

Mighty Networks
Kalıcı

Hizmet Geliştirme çerezleri
Bu çerezler, tercihlerinizi sakladıkları için, Sitenin işlevlerini ve içeriğini özel
ihtiyaçlarınıza göre sunmamızı sağlar. Ek olarak, bu çerezler sosyal ağlar ile paylaşımı da
sağlayabilir. Bu çerezlerin işledikleri bilgiler ve ne şekilde kaldırabileceğinize ilişkin bilgiler
aşağıdaki tablodadır.
Çerez Adı, Kimin Kontrol
Edeceği ve Süresi
__zlcmid

Zendesk
Kalıcı
Intercom

Kalıcı
Facebook Bağlantısı

Kalıcı

Amaç

Toplanan Bilgiler

Müşteri desteği sağlamak için
ziyaretçi kimliğinizi izlemek
için. Zendesk, barındırılan
yardım masası yazılımıdır ve
yardım merkezi teknolojisi
sağlar.

Anonim (Tarayıcı Bilgileri,
Tarayıcıya özel talimatlar için
Çerez Verileri, Tarih / Saat,
Donanım / Yazılım Türü,
İnternet Servis Sağlayıcı, Sayfa
Görüntülemeleri)
AboutCookies.org adresine gidin
Takma Ad (IP Adresi (AB
Kişisel Verileri), Tıklama Akışı
Verileri)
Kişisel Veriler - IP Adresi

Kullanıcı desteği ve kayıtlı
kullanıcılar ve ziyaretçilerle
sohbet

Anonim (Tarayıcı Bilgileri,
Çerez Verileri, Tarih / Saat,
Sayfa Görüntülemeleri)
Takma ad (IP Adresi (AB
Kişisel Verileri))
Facebook hesabınızla
Anonim (Reklam
entegrasyon - Facebook hesap Görüntülemeleri, Analizler,
ayarlarınıza bağlıdır
Tarayıcı Bilgileri, Çerez
Verileri, Tarih / Saat,
Demografik Veriler, Donanım /
Yazılım Türü, İnternet Servis
Sağlayıcısı, Etkileşim Verileri,
Sayfa Görüntülemeleri,
Sunulan Etki Alanları,
Açıklanmayan Ayrıntılar)
Takma Ad (IP Adresi (AB
PII), Konum Tabanlı Veriler,
Tıklama Akışı Verileri, Cihaz
Kimliği (AB PII))
PII (Ad, Adres, Telefon
Numarası, E-posta Adresi,
Oturum Açma, AB-IP Adresi,
AB-Benzersiz Cihaz Kimliği)

Onay Nasıl Geri Çekilir

Tarayıcıya özel talimatlar için

AboutCookies.org adresine gidin

Tarayıcıya özel talimatlar için

AboutCookies.org adresine gidin

Analitik Çerezler
Bu çerezler, Sitenin nasıl kullanıldığı, örneğin Sitenin hangi sayfalarının en sık ziyaret
edildiği hakkında veri toplar. Bu çerezler bize Sitenin performansı hakkında analitik veriler ve
sitenin nasıl iyileştirildiğine dair ipuçları sağlar.
Çerez Adı, Kimin Kontrol
Edeceği ve Süresi
Google

Kalıcı

Amaç

Toplanan Bilgiler

Onay Nasıl Geri Çekilir

Google Inc.'in bir web analizi
hizmeti olan Google Analytics'i
kullanıyoruz. Google
Analytics, Sitemizdeki belirli
bir sayfaya döndüğünüzde sizi
anonim olarak tanımak
amacıyla cihazınıza bir çerez
yerleştirir. Google, bir
oturumda eriştiğiniz sayfaların
bir profilini saklamak için
çerezden alınan bilgileri
kullanır.

https://myaccount.google.com/
Anonim (Reklam
privacy?hl=en#accounthistory
Görüntülemeleri, Analizler,
Tarayıcı Bilgileri, Çerez
Verileri, Tarih / Saat,
Demografik Veriler, Donanım /
Yazılım Türü, İnternet Servis
Sağlayıcı, Etkileşim Verileri,
Sayfa Görüntülemeleri, Hizmet
Alan Adları)
Takma Ad (IP Adresi (AB
PII), Arama Geçmişi, Konum
Tabanlı Veriler, Cihaz Kimliği
(AB PII))
PII (Ad, Adres, Telefon
Tarayıcıya özel talimatlar için
Numarası, E-posta Adresi,
Oturum Açma, AB-IP Adresi,
AB-Benzersiz Cihaz Kimliği)
AboutCookies.org adresine gidin

New Relic Kalıcı

TrackJS

Kalıcı

NewRelic, Hizmeti
iyileştirebilmemiz için sayfa
yükleme performansı ve
hatalar hakkında analiz sağlar

Anonim (Analitik, Tarayıcı
Tarayıcıya özel talimatlar için
Bilgileri, Çerez Verileri, Tarih /
Saat, Demografik Veriler,
Donanım / Yazılım Türü,
Etkileşim Verileri, Sayfa
Görünümleri, Hizmet Etki
Alanları)
Anonim (IP Adresi (AB PII)) AboutCookies.org adresine gidin

PII (Ad, Adres, Telefon
Numarası, E-posta Adresi, 3.
Taraflar Aracılığıyla Toplanan
PII, Oturum Açma, AB-IP
Adresi)
Hassas (Finansal Bilgiler)
TrackJS, web sitemiz için bize Anonim (Tarayıcı Bilgileri,
Tarayıcıya özel talimatlar için
hata izleme hizmetleri
Çerez Verileri, Tarih / Saat,
sunmaktadır.
Etkileşim Verileri)
Anonim (IP Adresi (AB PII)) AboutCookies.org adresine gidin
PII (E-posta Adresi, AB- IP
Adresi)

Reklam Çerezleri
Bu çerezler, Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak size diğer web sitelerinde reklam
göstermek amacıyla Sitemizi ziyaretiniz hakkında bilgi toplar.
Çerez Adı, Kimin Kontrol
Edeceği ve Süresi
İD

Doubleclick.com'dan

Amaç

Toplanan Bilgiler

Onay Nasıl Geri Çekilir

https://myaccount.google.com/
Reklamlarımızın sitemize trafik Anonim (Reklam
privacy?hl=en#accounthistory
çekmedeki etkinliğini izlemek Görüntülemeleri, Analizler,
için.
Tarayıcı Bilgileri, Çerez
Verileri, Tarih / Saat,
Demografik Veriler, Donanım /
Yazılım Türü, İnternet Servis
Sağlayıcı, Etkileşim Verileri,
Sayfa Görüntülemeleri, Hizmet
Alan Adları)
Takma ad (IP Adresi (AB PII),
Arama Geçmişi, Konum
Tabanlı Veriler, Cihaz Kimliği
(AB PII))
Google, diğer siteleri ziyaret
PII (Ad, Adres, Telefon
Tarayıcıya özel talimatlar için
ettiğinizde size reklamları
Numarası, E-posta Adresi,
hedeflemek için Sitemizi
Oturum Açma, AB-IP Adresi,
kullanımınızla ilgili bilgileri
AB-Benzersiz Cihaz Kimliği)
kullanacaktır.
AboutCookies.org adresine gidin

Kalıcı
Facebook Özel Hedef Kitlesi

Kalıcı

Mighty Networks veya bir Ağı
çalıştıran Sunucunun reklam
kampanyalarını optimize
edebilmesi için sitemizdeki
kaydolma, ücretsiz deneme
başlatma veya satın alma gibi
eylemleri izlemek için kullanılır

Anonim (Reklam
Tarayıcıya özel talimatlar için
Görüntülemeleri, Analizler,
Tarayıcı Bilgileri, Çerez
Verileri, Tarih / Saat,
Demografik Veriler, Donanım /
Yazılım Türü, İnternet Servis
Sağlayıcısı, Etkileşim Verileri,
Sayfa Görüntülemeleri,
Sunulan Etki Alanları,
Açıklanmayan Ayrıntılar)
Takma ad (IP Adresi (AB PII), AboutCookies.org adresine gidin
Konum Tabanlı Veriler,
Tıklama Akışı Verileri, Cihaz
Kimliği (AB PII))
PII (Ad, Adres, Telefon
Numarası, E-posta Adresi,
Oturum Açma, AB-IP Adresi,
AB-Benzersiz Cihaz Kimliği)

Çerezler nasıl kontrol edilir?
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir ve / veya silebilirsiniz – yukarıdaki tabloya
ilave
ayrıntılar
hakkında
bilgi
edinmek
için
lütfen
bkz.
http://optout.aboutads.info/ , https://www.aboutcookies.org ,
https://youronlinechoices.eu/
Bilgisayarınızda bulunan tüm tanımlama bilgilerini silebilir ve çoğu tarayıcıyı
yerleştirilmelerini engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız, bir siteyi
her ziyaret ettiğinizde bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir ve bazı hizmetler
ve işlevler çalışmayabilir. Bazı şirketler tarafından izlenmeyi ve / veya hedeflenmeyi devre dışı
bıraktığınızda, bu şirketlerin, devre dışı bıraktığınızı belirtmek için tarayıcınıza bir çerez
yerleştirdiklerini unutmayın.
Yukarıda ayrıca değinildiği gibi, site’ de kullanılan çerezler alt yapı sağlayıcı Mighty
Networks tarafından belirlenmiştir. Site içerisinde verilerin işlenmesi, depolanması ve
paylaşılması ile ilgili tüm detaylı bilgiler yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgiler için bu siteye
bakınız: https://www.mightynetworks.com/cookie-policy

