Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Son güncelleme tarihi: 21 Eylül 2020
Bu Gizlilik Politikası, mobil uygulamayı kullandığınızda bilgilerinizin nasıl toplandığını, işlendiğini
ve hangi durumlarda paylaşılabileceğini düzenleyen politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve sizi
Gizlilik haklarınız ve Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirir.
Kişisel Verileriniz, hizmeti sağlamak ve geliştirmek için Tarafımızca işlenecektir. Hizmeti kullanmanız
bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve işlenilmesini kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Çorlu Koder Proje Ekibi, Çorlu Koder Uygulamasını Ücretsiz uygulama olarak geliştirmiştir. Bu
hizmet, Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi ve Çorlu Belediyesi arasında imzalanan protokole göre,
Çorlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Topladığımız Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik
Politikasında açıklanan durumlar dışında hiçbir şekilde işlemeyeceğiz veya paylaşmayacağız.

Yorumlama ve Tanımlar
Yorumlama
İlk harfi büyük olan sözcükler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir.
Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.
Tanımlar
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:
• Siz, Hizmete erişen veya onu kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya
Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.
• Geliştirici (bu Sözleşmede "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Çorlu Belediyesi adına
Proje Ekibini ifade eder.
• Proje Ekibi, bu hizmeti geliştiren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Proje Ekibini ifade eder.
• Üniversite, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni ifade eder.
• Belediye, Çorlu Belediyesi'ni ifade eder.
• Veri Sorumlusu, herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya
işleneceğini belirleyen (Üniversite ile müştereken veya ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına

gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda kişisel Verilerinizin Veri Sorumlusu Çorlu
Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi'dir.
• Veri İşleyicisi (veya Hizmet Sağlayıcılar), verileri Veri Sorumlusu adına işleyen herhangi bir
gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha verimli bir şekilde işlemek için verilerinizi
hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Bu uygulamanın amaçları doğrultusunda, Proje Ekibi Hizmet
Sağlayıcıdır.
• Yetki Paneli, sizden toplanan tüm verilerin yalnızca veri denetleyicisi ve veri işlemcisi tarafından
görüntülenebileceği, raporlanabileceği ve indirilebileceği kamuya açık olmayan web sitesi anlamına
gelir.
• Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulmuş benzersiz bir hesap
anlamına gelir.
• Uygulama, “CORLU KODER” veya “Uygulama” olarak anılan Mobil Uygulama, ÜniversiteBelediye iş birliğiyle yürütülen bir projenin ürünüdür. www.corlukoder.com adresinden ÇORLU
KODER adlı mobil uygulamaya ulaşılabilir.
• Hizmet, Uygulamayı ifade eder.
• Ülke: Türkiye
• Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
• KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelir. (6698 Sayılı Kanun)
• Çerezler, bir uygulama tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka herhangi bir cihaza
yerleştirilen ve birçok kullanımının yanı sıra o uygulamadaki göz atma geçmişinizin ayrıntılarını
içeren küçük dosyalardır.
• Cihaz; bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına
gelir.
• Kullanım Verileri, Hizmet kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa
ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması
Toplanan Veri Türleri
Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli
kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir:
•

E-mail adresi

•

Ad ve Soyad

•

Kullanım verisi

•

Doğum günü

•

Meslek

•

Sigara Kullanımı

•

Kullanıcı adı

•

Yer

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak ÇORLU KODER uygulaması yoluyla otomatik olarak toplanıp
Proje Ekibi tarafından işlenmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; bize başvuru yapmanız halinde, kişisel verilerinizin;
•

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

•

İşlenmişse bilgi talep etme,

•

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

•

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

•

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

•

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,

•

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,

•

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
tarafımıza iletebilirsiniz.

Kullanım verisi

Hizmet kullanılırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.
Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn.IP adresi) ziyaret ettiğiniz zaman ve ziyaretinizin tarihi, mobil uygulamada geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.
Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, Mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcıları dahil olmak üzere belirli bilgileri otomatik olarak
toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler
Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzer izleme
teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi
geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarından oluşur.
Çerezler, "Kalıcı" veya "Oturum" Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, siz çevrimdışı olduğunuzda mobil
cihazınızda kalırken, Hizmetimizi kullanmayı bırakır bırakmaz Oturum Çerezleri silinir.
Mobil uygulamada oturum bazlı çerezler ve değişken olarak tanımlanmış kalıcı çerezler saklanır.
Aşağıda belirtilen amaçlar için hem oturum hem de kalıcı Çerezler kullanıyoruz:

• Gerekli / Temel Çerezler
Tür: Oturum Çerezleri
Yöneten: Biz
Amaç: Bu Çerezler, Size uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanabilmenizi sağlamak ve sistemin kararlı çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu çerezler, kullanıcıların kimliğini doğrulamaya, kullanıcı hesaplarından gelen bilgileri eşleştirmeye ve sınıflandırmaya yarar, ayrıca kullanıcıları yönetmek amacıyla bu çerezleri toplarız. Bu Çerezler olmadan, talep
ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.

• İzleme ve Performans Çerezleri
Traking ve performans çerezleri kullanmıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı
Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:
• Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil, Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için.
• Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için.

• Sizinle iletişim kurmak için: Gerektiğinde güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere işlevler,
ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimlerle ilgili e-posta
veya mobil uygulamanın anlık bildirimleriyle Sizinle iletişim kurulabilir. Belediye sizinle sadece yetki panelini kullanarak ve sadece yetkili personel aracılığıyla iletişime geçebilir. Ayrıca
belediyenin Çorlu Koder uygulaması aracılığıyla toplanan kişisel verilerinize erişim hakkı yoktur.
• Size özel teklifler ve genel bilgiler sunmak için; bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece,
halihazırda kullandığınız veya hakkında soru sorduğunuz hizmetler ve etkinlikler hakkında haber vermek için sizinle iletişime geçilebilir.
• Taleplerinizi yönetmek için: İsteklerinizle ilgilenmek ve yönetmek için sizinle iletişime geçilebilir.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:
• Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek
amacıyla ve Sizinle iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
• Bağlı Kuruluşlarla: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına saygı göstermesini isteriz. Kişisel verileriniz yukarıda veri sorumlusu
ve veri işleyicisi tanımlarında belirtildiği gibi işlenecektir. İştirakler arasında ortak kuruluşumuz olan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak
ve kullanacağız (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözeceğiz ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulayacağız.
Ayrıca, dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini saklanacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı durumlar veya bu
verileri yasal olarak daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle kullanıcı uygulamaya kayıtlı olduğu sürece saklanır.
Kişisel veri toplama, saklama ve işlememizde Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK) uyguluyoruz. Böylelikle her zaman kişisel verilerinizi sunucularımızdan silme talebinde bulunabilirsiniz ve
unutulma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel Veriler dahil olmak üzere bilgileriniz, Proje Ekibinin operasyon ofislerinde ve işlemeye dahil
olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenecektir. Bu, bilgilerin veri koruma yasalarının yargı

alanınızdan farklı olabileceği; eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer resmi yargı bölgenizin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda tutulabileceği anlamına gelir.
Çorlu Belediyesi adına Proje Ekibi, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına ve
KVKK’ya uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen durumlar haricinde Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya bir ülkeye
aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması
Ticari işlemler
Bir birleşme, satın alma veya varlık satışına karışmışsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri
Belirli koşullar altında, kanunen gerekli olması halinde veya resmi makamların (örneğin bir Mahkeme
veya Devlet Kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizin açıklanması gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi
korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çabalarken, mutlak güvenliğini
garanti edemeyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Detaylı Bilgi
Hizmet Sağlayıcılar Kişisel Verilerinize yalnızca Bizim adımıza görevlerini yerine getirmek için erişebilir ve bunları başka bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analitik
Üçüncü taraf Hizmet sağlayıcıları kullanmıyoruz. takım içi ekibimiz, hizmetimizin kullanımını izler
ve analiz eder.

Çocukların Gizliliği
Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 13 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak
tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve Çocuğunuzun Bize
Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen Bize Ulaşın. 13 yaşın altındaki herhangi birinden
ebeveyn izni olmadan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan derhal
kaldırmak için adımlar atarız.

Diğer Web Sitelerine ve Uygulamalara Bağlantılar
Hizmetimiz, Bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar içermez.
Ancak, üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde
herhangi bir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Marka ve Telif Hakkı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Proje Ekibi tarafından geliştirilen ÇORLU KODER’in
(Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo
edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
uyarınca Kullanıcı'nın sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul
etmekle ÇORLU KODER’in kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul,
beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda,
ÇORLU KODER bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal
edebilir ve yasal yollara başvurabilir.
Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak her türlü değişiklik hakkında Sizi bilgilendireceğiz.
Değişiklik yürürlüğe girmeden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "Son güncelleme" tarihini
güncellemeden önce size e-posta ve / veya Hizmetimiz hakkında önemli bir bildirim yoluyla bilgi
vereceğiz.
Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir.
Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:
• E-posta: info@corlukoder.com

Privacy Policy
Last updated: September 21, 2020

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and informs you about your privacy rights
and the Law on the Protection of Personal Data (KVKK).

Your Personal Data will be used for providing and improving the service by Us. By using the
Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy
Policy.

Corlu Koder Project Team developed the Corlu Koder App as a Free app. This SERVICE is
provided by Corlu Koder Project Team at no cost and is intended for use as is.

The Personal Information we collect is used to provide and improve the Service. We will not
process or share your information in any way except as described in this Privacy Policy.

Interpretation and Definitions
Interpretation
The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following
conditions.

The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in
singular or in plural.

Definitions
For the purposes of this Privacy Policy:

•

You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal
entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

•

Developer (referred to as either, "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Project
Team on behalf of Corlu Municipality.

•

Project Team refers to Tekirdağ Namık Kemal University Project Team which developed
this service.

•

University refers to Tekirdağ Namık Kemal University.

•

Municipality refers to Çorlu Municipality.

•

Data Controller means the natural or legal person who (Jointly or in common with The
University) determines the purposes for which and the manner in which any personal information are, or are to be, processed. For the purpose of this Privacy Policy, Corlu Municipality and Namık Kemal University is the Data Controller of your personal Data.

•

Data Processor(or Service Providers) means any natural or legal person who processes
the data or uses the data on behalf of the Data Controller. We may share your data with the
service providers in order to process your data more efficiently. For the purposes of this
service, Project Team is the Service Provider.

•

Authority Panel refers to non-public web site where all data collected from you can be
viewed, reported and downloaded only by data controller and data processor.

•

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our
Service.

•

Application, known as "CORLU KODER" or "Application", is the product of a project
carried out in cooperation with the University and the Municipality. You can reach the
mobile application called ÇORLU KODER at www.corlukoder.com.

•

Service refers to the Application.

•

Country refers to: Turkey

•

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

•

KVKK refers to Law on the Protection of Personal data. (Law No. 6698)

•

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among
its many uses.

•

Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a
digital tablet.

•

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Collecting and Using Your Personal Data
Types of Data Collected
Personal Data
While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable
information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information
may include, but is not limited to:

•

Email address

•

First name and last name

•

Usage Data

•

Birthdate

•

Profession

•

Smoking

•

Username

•

Location

Method and Legal Reason for Collecting Personal Data
These personal data are automatically collected and processed by the Project Team through
the application of ÇORLU KODER based on the legal reason stated in Article 5 of the Law
on Protection of Personal Data that "it is compulsory for the legitimate interests of the data
controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject.”
Your rights under the Article 11 of the KVKK; If you apply to us, your personal data;
•

Learning whether it has been processed,

•

Requesting information if processed,

•

Learning the purpose of processing and whether it is used appropriately,

•

To know the third persons to whom he / she is transferred at home / abroad,

•

Requesting correction if it is incomplete / incorrectly processed,

•

Request deletion / destruction within the framework of the conditions stipulated in
Article 7 of the KVKK,

•

To request that the third persons to whom it is transferred be notified of the transactions made pursuant to subparagraphs (e) and (f) above,

•

Object to the emergence of a result against you because it is analyzed exclusively with
automated systems,

•

In the event that you suffer damage due to unlawful processing, you have the right to
demand the compensation of the damage.

Pursuant to the 1st paragraph of Article 13 of the KVK Law, you can send us your request to
exercise your above-mentioned rights in writing or by other methods determined by the Personal Data Protection Board.

Usage Data
Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP
address) time that You visit, and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile
device, unique device identifiers.

Tracking Technologies and Cookies
We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and
store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect
and track information and to improve and analyze Our Service.

You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being
sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our
Service.

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your mobile
device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You stop using our
service.

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

•

Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent
fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for
cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

•

Tracking and Performance Cookies

We do not use traking and performance cookies.

Use of Your Personal Data
The Company may use Personal Data for the following purposes:
•

To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

•

To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service.

•

To contact You: To contact You by email or mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or
contracted services, including the security updates. Municipality may contact you only
by using the authority panel and only by authorized personnel. Also municipality
doesn’t have the right to access to your personal data collected through Corlu Koder
app.

•

To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased
or enquired about unless You have opted not to receive such information.

•

To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.

We may share your personal information in the following situations:

•

With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers
to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.

•

With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we
will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our partner organization, TekirdağNamık Kemal University and Çorlu Municipality.

Retention of Your Personal Data
The Company will retain Your Personal Data only for as long as it is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent
necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your
data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and
policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or If We are legally obligated to retain this
data for longer time periods.

We apply KVKK which is Data protection law of Turkey on our personal data collection,
storage and management. So, you can always request to delete your personal data from our
servers, you have right to be forgotten.

Transfer of Your Personal Data
Your information, including Personal Data, will be processed at the Project Team's operating
offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It
means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located
outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

The Project Team on behalf of Corlu Municipality will take all steps reasonably necessary to
ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and
KVKK no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal
information.

Disclosure of Your Personal Data
Business Transactions
If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be
transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement
Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if
required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a
government agency).

Security of Your Personal Data
The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of
transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We
strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Detailed Information on the Processing of Your Personal Data

Service Providers have access to Your Personal Data only to perform their tasks on Our behalf
and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We do not use third-party Service providers. Our in house team monitor and analyze the use
of our service.

Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or
guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age
of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from
Our servers.

Links to Other Websites
Our Service does not contain links to other websites that are not operated by Us.

However, we have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Trademark and Copyright

Unauthorized use, duplication, copying, storage and all other illegal situations of ÇORLU
KODER (Mobile Application; all elements including but not limited to design, text, image
and other codes) developed by Tekirdağ Namık Kemal University Project Team The Law No.
556 on the Protection of Trademarks leads to the User's liability in accordance with the Law
No. 5846 on Intellectual and Artistic Works and other relevant legislation. By accepting this

Privacy Policy, users accept, declare and undertake that they will act in accordance with the
rules regarding the use of ÇORLU KODER. In the event that the Users violate the provisions
of this article, ÇORLU KODER may request the User to correct this situation or, if he wishes,
temporarily or permanently cancel the membership of the User without prior notice to the
User and apply for legal remedies.

Changes to this Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by
posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change
becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this
Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

•

By email: info@corlukoder.com

