
Giriş 

İşbu Gizlilik Politikası web sitesini kullanımınız temelinde ve zaman zaman başlattığımız 
kampanyaları, anketleri ve yarışmaları içeren hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla hakkınızda 
hangi kişisel bilgileri topladığımızı ve kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.  İşbu 
Gizlilik Politikası ve veri gizliliğinizin herhangi diğer yönleri ile ilgili herhangi bir soru bize 
info@isikc.io adresi üzerinden iletilebilir. 

“Biz” kelimesine atıfta bulunduğumuzda, Bulgaristan’da tescilli bir şirket olan, “ISIKC” markası 
tahtında faaliyet gösteren Isiklar Coin Bulgaria Ltd.’e atıfta bulunmaktayız. Isiklar Coin Bulgaria 
Ltd., işbu Gizlilik Politikası gereğince gizliliğinizden sorumlu bir şirket olarak veri sorumlusudur.  

İşbu Gizlilik Politikasında “web sitemiz” veya “işbu web sitesi” veya “sitemiz” ifadelerine atıfta 
bulunduğumuzda, ISIK’ın https://www.isikc.io olan belirli web sayfasını ifade etmekteyiz. 

İşbu Gizlilik Politikasında kişisel bilgileriniz “kişisel veriler” veya “kişisel bilgiler” olarak 
anılmaktadır. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin ele alınmasını, toplanmasını, korunmasını ve muhafaza 
edilmesini hep birlikte bu gibi kişisel bilgilerin “işlenmesi” olarak anmaktayız. 

a. Hangi kişisel bilgileri işliyoruz? 

Sitemiz kullanıcıların kendileri hakkında herhangi bir kişisel bilgi açıklamaksızın veya açığa 
vurmaksızın web sitemizi ziyaret etmesini ve kullanmasını mümkün kılan bir şekilde 
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, web sitemizdeki ‘Bize Ulaşın’ sayfası vasıtasıyla bizimle irtibata 
geçtiğinizde bize kişisel bilgilerinizi sağlamayı seçebilirsiniz. Bunun meydana gelmesi halinde 
sağlayabileceğiniz bu gibi kişisel verileri tüm geçerli veri gizliliği kanunları uyarınca ve herhangi 
bir talebinizi cevaplayabilmemiz ve idare edebilmemiz için gereken şekilde işlemekle kendimizi 
mükellef kılmaktayız.  

Organize ettiğimiz anketlere, kampanyalara, yarışmalara ve diğer faaliyetlere kaydolurken veya 
katılırken de kişisel bilgilerinizi bize sağlamaya karar verebilirsiniz. Bu şekilde toplanan kişisel 
bilgiler normalde irtibat detaylarınız yanı sıra tam isminizi içerir ve tümü tamamen işbu Gizlilik 
Politikası uyarınca ve ilgili anketin, kampanyanın, yarışmanın veya diğer faaliyetin uygun 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde işlenecektir. 

Zaman zaman kişisel verilerinizi size iş endüstrimizde gerçekleşen ve ilgilenebileceğinizi 
düşündüğümüz gelişmeler hakkında bilgiler sağlamak için de işleyebiliriz. Bununla birlikte bu 
gibi kişisel verilerin işlenmesi için önceden bize onay verilmesi size tabi olacaktır. Bizden bu gibi 
bilgiler almak istemiyorsanız lütfen info@isikc.io adresine e-posta göndererek bizi bilgilendiriniz. 
Ayrıca sizden Isikc (ISIKC) jetonlarının elde bulundurulması ve kullanılması ile bağlantılı olarak 
geçerli yasa veya düzenlemeye uymak amacıyla yegane takdirimizde uygun ve gerekli 
gördüğümüz bilgileri ve/veya diğer dokümantasyonu herhangi bir zamanda istemeye hak 
sahibiyiz. 
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Web sitemize eriştiğinizde diğer bilgiler de toplamaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımız 
konusunda daha fazla bilgi için lütfen https://www.isikc.io/CookiesPolicy.pdf adresinde mevcut 
olan Çerez Bildirimize bakınız. 
b. Üçüncü taraflara kişisel verilerin sağlanması 

Web sitemizin ziyaretçisi olarak sizden alınan kişisel verileri bu konuda onayınızı vermediğiniz 
sürece herhangi bir üçüncü tarafa iletmiyoruz.  Üçüncü taraflara bu gibi bir açıklama size 
üçüncü tarafların yardımı ile gerçekleştirilebilecek olan kampanya ve yarışma gerçekleştirmek 
gibi hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olacaktır. Bu gibi üçüncü taraflara kişisel bilgilerinizin 
sağlanmasını reddetmeniz ilgili kampanyalara veya yarışmalara katılmanızı engelleyebilir. 
Ayrıca, aşağıda belirtilen durumlarda kişisel bilgileriniz üçüncü taraflar ile onayınızı alma gereği 
olmaksızın paylaşılacaktır.  

Bununla birlikte internet vasıtasıyla gönderilen kişisel verilerin bu gibi bilgilerin göndericisi ve 
alıcısı aynı ülkede olsa da uluslararası sınırlar ötesine iletilebileceğinden haberdar olacaksınız. 
Sonuç olarak sizinle ilgili veriler ikamet ettiğiniz ülkede mevcut olandan daha düşük veri 
koruma seviyesine sahip bir ülke vasıtasıyla iletilebilir. 
İşbu Gizlilik Politikasında bulunan herhangi bir şeye halel getirmeksizin, ilgili açıklamalar 
diğerlerine ilaveten aşağıdaki amaçlar için gerekli ise sizinle ilgili kişisel verileri herhangi bir 
üçüncü tarafa açıklama hakkını saklı tutmaktayız: 

• Sahteciliği veya herhangi diğer suç faaliyetini önleme, tespit etme veya bastırma amacıyla; 

• Ulusal güvenlik veya kamu güvenliği hususu olduğunda; 

• Ortaya çıkabilecek ulusal bütçe, para veya vergilendirme hususları adına olduğunda;  

• Haklarımızı ve mülkiyetimizi veya web sitemizin kullanıcılarının haklarını ve mülkiyetini 
korumak ve savunmak için; 

• Web sitemizin istismarına, hatalı kullanımına veya izinsiz kullanımına karşı korumak için; 

• Web sitemizin kullanıcılarının kişisel güvenliğini veya mülkiyetini korumak için (örn. kendiniz 
hakkında hatalı veya yanıltıcı bilgiler sağlarsanız veya başkası biri gibi davranmaya 
çalışırsanız eylemlerinize dair herhangi bir tür soruşturmaya yardımcı olmak üzere hakkınızda 
sahip olduğumuz herhangi bir bilgiyi açıklamak durumda kalacağız);  

• Bizimle yapmış olduğunuz herhangi bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için gerekli olabilecek 
herhangi bir amaçla veya 

• Herhangi bir kanun ile veya kanun tahtında geçit verilebilecek veya gerekli olabilecek şekilde. 

c. Kişisel verilerin muhafaza edilmesi 
İşlediğimiz hiçbir kişisel veri toplanması amacı için gerekli olandan daha uzun süre muhafaza 
edilmeyecektir. Özellikle kişisel bilgilerinizi aşağıdaki sürelerin daha uzunu olan için muhafaza 
edeceğiz: (i) kişisel verilerinizi sağlamış olmanızı nedeni olan ilgili kampanyanın, yarışmanın, 
anketin veya diğer faaliyetin sonu, (ii) kanun ile gerekli görülen herhangi bir muhafaza süresi 
(uygulanabilir olan herhangi bir para aklamanın veya terörizmin fonlanmasının önlenmesi 
mevzuatı dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) veya (iii) hizmetlerimizi kullanmanıza ilişkin 
olarak hukuk davasının veya soruşturmaların ortaya çıkabileceği sürenin sonu.    
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d. Üçüncü taraf web siteleri 

• Web sitemiz zaman zaman kendilerinden izin aldıktan sonra hem yerel hem de uluslararası 
üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu gibi bağlantılar, bu gibi web sitelerindeki 
herhangi bir bilginin veya bunlar tarafından sağlanan ürünlerin ve/veya hizmetlerin tarafımızca 
onaylanması değildir. Bu gibi web sitelerinin içeriği, kullanımı, mevcudiyeti, gizlilik uygulamaları 
konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Bu gibi web sitelerine girilmesi üzerine 
bu gibi diğer sitelerin gizlilik politikasına tabi hale geldiğinizi lütfen kaydedin. 

Önceden yazılı onayımızı almaksızın hiçbir üçüncü tarafın herhangi diğer web sitesinin kendi 
web sitemize bağlantı sağlamasına izin verilmez.  

f. İşbu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler 

Özellikle kanuni mükellefiyetlerin bu şekilde buyurması halinde veya kullanıcılarımızın 
güvenliğinin menfaatinin bu şekilde gerektirmesi halinde işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir 
zamanda tek taraflı olarak tadil etme hakkını saklı tutmaktayız.  İşbu Gizlilik Politikasında ne 
zaman değişiklik yaptığımızı size bildirmek için işbu sayfa altındaki revizyon tarihini 
değiştireceğiz. Tadil edilmiş Gizlilik Politikası ilgili revizyon tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Bu 
gibi değişiklikleri size resmi olarak bildirmeyeceğiz ve dolayısıyla değişiklikleri bilmeniz için işbu 
Gizlilik Politikası sayfasının zaman zaman kontrol edilmesi kendi yararınızadır. 
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