Gizlilik Sözleşmesi
Genel Bilgilerin Kullanıma Açılması
Okul Yayın A.ŞWeb Sitesini ziyaret eden kayıtlı ve misafir kullanıcılardan topladığı bilgileri
her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. Okul Yayın A.Şbu bilgileri iş ortakları ile
paylaşabilir. Ancak email ve diğer kişisel bilgileriniz hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da
başka bir kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Kişisel Bilgilerin Kullanıma Açılması
kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait email, ad-soyad, telefon numarası ve kayıt sırasında
girilen hiçbir bilgiyi Web Sitesinde yayınlamaz, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer
kuruluşla paylaşmaz.
Kişisel Bilgilerinizin Kullanıma Açılacağı Durumlar
Okul Yayın A.Ş kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal
prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.
a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
b.) Okul Yayın A.Ş'nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
c.) Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde
Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılamayacağı Garantisi
Okul Yayın A.Ş'de kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu
bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı
değiştirilmez. Bu "Gizlilik Güvencesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3.
şahıslarla paylaşılmaz. Okul Yayın A.Ş bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek
için mümkün olan tüm önlemleri alır.
Güvenlik
Okul Yayın A.Ş tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir
ortamda saklanır. Okul Yayın A.Ş, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri
standardını kullanmaktadır.
Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.
Email Gönderilmesi
Kayıt sırasında "Okul Yayın A.Ş email almak istiyorum" seçeneğini işaretlediyseniz, Web
Sitesi ya da Okul Yayın A.Ş'ne ait diğer sitelerden email adresinize mail gönderilecektir. Bu
emailleri almaktan, istediğiniz anda "üyelikten çık" seçeneğini kullanarak vazgeçebilirsiniz.
Kampanyalar & Ödüller
Okul Yayın A.Ş tarafından düzenlenen herhangi bir kampanya ya da piyangoda herhangi bir
ödül, indirim ya da ayrıcalık kazandığınız takdirde kayıt sırasında verdiğiniz bilgiler esas
alınacaktır.
Diğer Web Siteleri
Bu Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Güvencesi sadece bu Web Sitesi
içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile
gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve

Kullanım Şartları geçerlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o
sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve Kullanım Şartları metinlerini bularak okumanız önerilir.
IP Adresleri ve Cookie'ler
IP adresiniz Web Sitesinin ve serverlarımızın sürekli çalışır halde bulundurulması,
yönetilmesi ve sorunların çözülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Size ait IP adresi sizin
tanımlanmanızda kullanılmaktadır. Web Sitesi ayrıca cookie kullanmaktadır. Bir cookie
küçük bir text dosyasıdır ve sizin bilgisayarınızda barındırılır. Cookieler bilgisayarınıza virüs
bulaştırmak ya da yasadışı yollarla program çalıştırma gibi amaçlarla kullanılamazlar.
Cookieler kullanıcıların siteyi ne sıklıkla ziyaret ettiklerini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca,
bazı durumlarda site kullanımında bazı kolaylıklar sağlarlar.
Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi ve Silinmesi
Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme
hakkınız bulunmaktadır. Okul Yayın A.Ş bu "Gizlilik Güvencesi" ve "Site Kullanım
Şartları"na uymadığınız takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.
"Gizlilik Güvencesi"ndeki Değişiklikler
Okul Yayın A.Ş bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge
içeriğinde yapılacak değişiklikler ana sayfada yer alan "Gizlilik Güvencesi" linkinden hemen
sonra yeralacak "!" (kırmızı ünlem) işareti ile bildirilecektir. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik
Güvencesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişikliği kabul etmiş sayılıyorsunuz. Bu
metinde yer alan yasal sorumlulukları kabul etmediğinizi belirtiyorsanız, bu Web Sitesini
kullanmayın.

