KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel
verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla
incelemenizi rica ediyoruz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak www.RaffleApp.com (“RaffleApp”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
RaffleApp, kişisel verileri, RaffleApp tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi;
doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, hizmete sunulan özelliklerin duyurulması ve bu amaçlarla RaffleApp’nın
temsilcileri, ..züm ortakları ve hizmet aldığı ü.üncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.
RaffleApp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili
mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını
almaksızın işleyebilecek ve ü.üncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları
aşağıda belirtilmiştir:
•Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
•Veri Sahibi ile RaffleApp arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• RaffleApp’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, RaffleApp’in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik
olarak
işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Mail Listesi kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
İletişim Bilgisi: E-Posta
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
RaffleApp, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu
Metin
ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için RaffleApp’nın hizmetlerinden faydalandığı
ü.üncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
RaffleApp ayrıca, işbu Metin’de belirtilen amaçlar dahilinde verileri RaffleApp iş ortakları ve
tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.
RaffleApp, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri
sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel
değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu
Metin’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi
yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları
(hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi ü.üncü kişiler
ile paylaşabilecektir.
Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen ü.üncü tarafların
veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu
hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili
BilgilendirmeKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
•Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından info@raffleapp.co mail hesabına iletilmesi
halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla

birlikte, RaffleApp’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi
üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin RaffleApp tarafından kullanılamaması ile
sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde platformun işleyişinden tam olarak
faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait
olacağını beyan eder.

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI
Çerez (Cookie) Nedir?
Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir
deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web
sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan kü.ük
bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla
cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız
cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın
içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi
daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.
Çerezler Neden Kullanılır?
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından
hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.
Ayrıca, web sitesinde bulunan ü.üncü taraflara ait linkler, bu ü.üncü taraflara ait gizlilik
politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk RaffleApp’ya ait
olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait
gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri
Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta
toplanmaktadır:
Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen
bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak
sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi
için gereklidir.
Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların
ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi
toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan
seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara
gelişmiş Internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
Reklam ve ..üncü Taraf Çerezleri: ..üncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet
sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak
sağlamaktadır.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
RaffleApp tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
Güvenlik amaçlı kullanımlar: RaffleApp, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması
amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları
tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

İşlevselliğe yönelik kullanımlar: RaffleApp, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve
kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş
seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
Performansa yönelik kullanımlar: RaffleApp, sistemlerinin performansının artırılması ve
.l.ülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını
değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
Çerezleri Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya
silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol
edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri
kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından
uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin
silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler
kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin
verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması
mümkündür.
Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte
olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.
Bu politikanın en son güncellendiği tarih: 20/12/2020

