
 

 

BLOODLINE CHAMPIONS 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 21-10-2021 

Bloodline Champions’a Hoş Geldiniz! 

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bize 
duyduğunuz güvenden dolayı size teşekkür ediyoruz. 

Geçerli veri koruma kanunlarının gerektirdiği şekilde, bu gizlilik politikasında, bir Bloodline Champions 
PC oyunu (“Oyun” veya "Bloodline") oyuncusu olarak kişisel verilerinizin oyun için kurulmuş olan web 
sayfasında, müşteri destek hizmetleri kapsamında ve Oyun ile bağlantılı iletişimlerde (“Oyun Hizmetleri”) 
ne zaman, nasıl ve neden işlendiği açıklanmakta ve bu bilgilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz 
seçenekler ve haklarınız belirtilmektedir. Bu gizlilik politikasını lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz - kişisel 
verilerinizi nasıl topladığımızı ve ne şekilde işlediğimizi anlamanız önem arz etmektedir. 

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilerin bir özetine aşağıda yer verilmektedir. Bu özetin amacı, gizlilik 
politikasını anlamanıza yardımcı olmaktır. Ancak bu özet, tüm belgeyi okumaya eşdeğer görülmemelidir. 

Oyun Hizmetlerini sağlamak için hangi bilgilere ihtiyaç duymaktayız? 

Oyunu kullanmak için bir hesap oluşturmanız halinde, kullanıcı profilinizin kurulumunu yapmak için sizden 
bazı bilgiler almaya ihtiyaç duyuyoruz. Bizimle iletişime geçmek istemeniz halinde, size geri dönüş 
sağlayabilmek ve yardımcı olabilmek için de bazı bilgilerinizi saklayacağız. 

Kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullanıyoruz? 

Stunlock Studios, bilgilerinizi, Oyun ve Oyun Hizmetlerinin işlevlerini sunmak için kullanmaktadır. Buna 
ek olarak, bilgilerinizi, oyuncu hesabınızı doğrulamak için, güvenlik amaçlı olarak ve Oyun Hizmetlerini 
iyileştirmek amacıyla da kullanmaktayız. 

Bilgilerinizi kimlerle paylaşmaktayız? 

Bilgilerinizi, üçüncü taraflarla, sadece Oyun Hizmetlerini sağlamak için gerekli olduğunda ya da bir 
mahkeme ya da yetkili merciden talimat aldığımızda veya kanun gereğince bunu yapmak zorunda 
olduğumuzda paylaşmaktayız. Mümkün olan en iyi Oyun deneyimini sunmamıza yardımcı olması için 
üçüncü taraf hizmetleri kullanmaktayız. Üçüncü taraf hizmetlerini sadece bilgilerinizi bu gizlilik 
politikasında açıklanan amaçlarla işlemek veya saklamak için kullanmaktayız. Son olarak, bazı durumlarda 
bir mahkeme veya belirli yasal yükümlülükler nedeniyle belirli kişisel bilgileri açıklamamız 
gerekebilmektedir. 

Bilgilerinizi nerede işlemekteyiz? 

İsveç, Fransa ve Almanya’da sunucularımız bulunmaktadır. Müşteri destek temsilcilerimiz, 
mühendislerimiz ve diğer ekiplerimiz, İsveç’teki ofislerimizde bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz? 

Genellikle, bilgilerinizi, Oyun için bir oyuncu hesabı bulundurmayı sürdürdüğünüz süre boyunca 



 

 

saklamaktayız. Yürürlükteki kanunlar aksini gerektirmediği sürece, oyuncu hesabınızı silmeniz halinde, tüm 
kişisel verileriniz de silinecektir. Örneğin, oyundaki ilerleme veya şampiyon seviyesi gibi oyun tarafından 
üretilen veriler anonimleştirilecektir. Kullanıcı Adları ise silinecektir. 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz? 

İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak kişisel verilerinize ilişkin belirli haklara sahip olabilirsiniz. Kişisel 
verilerinize erişim, kişisel verilerinizim bir kopyasını alma veya verilerinizi istediğiniz zaman silme ya da 
verilerinizin işlenmesini kısıtlama ya da işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunabilir. 
 
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz? 

Bu gizlilik politikası veya kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ya da 
belirli haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, lütfen aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek bizimle 
iletişime geçiniz: 

dataprotection@stunlockstudios.com. 

Şirket merkezi ve iş yeri, Kaplansgatan 16 G, 541 34 Skövde, İsveç adresinde bulunan bir İsveç şirketi olan 
Stunlock Studios AB (“Stunlock”), gizliliğinize saygı duymaktadır ve GDPR uyarınca bir veri sorumlusu 
olarak hareket ederek, Bloodline Oyununa erişirken ve oynarken, web sitelerini, platformları, yazılım 
hizmetlerini ve ilgili hizmetlere (bundan böyle “Oyun” ve “Oyun Hizmetleri” olarak anılacaktır) erişirken 
ve bunları kullanırken ilettiğiniz bilgileri hangi şekillerde kullandığımızı ve kullanmadığımızı açıklamak 
için size bu Gizlilik Politikasını (“Gizlilik Politikası”) sunmaktadır. Bloodline Oyununu oynamak için bu 
Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı (ve ayrıca Kullanım Koşullarımızı kabul ettiğinizi) teyit 
etmeniz ) gerektiğini belirtmek isteriz. 

1. Tanımlar 
 
“Geçerli Veri Koruma Mevzuatı” 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Mevzuatı 
(“GDPR”) dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda yürürlükte olabilecek her türlü mevzuat, 2002/58/AT 
sayılı Yönerge’yi uygulamaya geçiren her türden mevzuat ve Kişisel Verilerin işlenmesi için geçerli 
olabilecek olan tüm diğer yürürlükteki kanun ve düzenlemeler anlamına gelmektedir. 
“Kişisel Veriler” herhangi bir İlgili Kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelecektir; tanımlanabilir kişi, 
özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi belirleyici veya söz konusu gerçek kişinin 
fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da daha fazla 
faktör gibi bir belirleyiciye atfen doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir. 
“İletişim Verileri” Tarafların ilişki yönetimini ve Taraflar arasındaki faturalandırma işlemlerini yürütmek 
için ticari sistemler içerisinde tutulan her türlü isim, telefon numarası, e-posta adresi ve belirli finansal 
bilgiler anlamına gelmektedir; “Veri Sorumlusu”, “İlgili Kişi”, “Kişisel Veriler”, “İşleme/İşlemek” ve 
“Veri İşleyen” terimleri, GDPR’da ve uygulanabildiği ölçüde, bulunduğunuz ülkede geçerli veri koruma 
kanunlarında verilen anlamları taşıyacaktır. 
“Hizmet Verileri” Tarafların sistemleri, uygulamaları veya veri tabanları içerisinde tutulan ve geçerli 
sözleşme uyarınca hizmetlerin sunumu kapsamında erişilebilen, işlenebilen, kullanılabilen veya 
saklanabilen, herhangi bir Tarafa ait olan (İletişim Verileri hariç) Kişisel Verileri ifade etmektedir. 
“Üçüncü Ülke”, (i) Avrupa Ekonomik Alanı dışında olan ve (ii) ülkenin kişisel Veriler için yeterli bir 
koruma seviyesi sağlaması gerektiğini belirten GDPR’nin Madde 45 hükmü uyarınca Avrupa 
Komisyonunun resmi bir güvenli ülke kararının konusunu oluşturmayan ülke anlamına gelmektedir. 
 
2. Bilgilerin toplanması 
Oyun aracılığıyla toplanan bilgiler 
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Oyunun tamamına erişmek ve oynamak için Stunlock’ta ve size Oyunu vb. hizmetleri temin etmekte olan 
platformda/hizmet sağlayıcılarında bir hesap kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra Oyunun web 
sayfasında veya Oyunu barındıran platformda/hizmet sağlayıcısı platformlarında söz konusu Premium 
oyun fonksiyonlarına, seviyelerine, içeriklerine, özelliklerine vs. erişmek için bir hesap oluşturmanız 
gerekmektedir. Bir hesap oluşturmak için, isminiz, e-posta adresiniz, hesap oturum açma bilgileriniz gibi 
bir hesap oluşturmak için zorunlu olan bazı bilgileri temin etmeniz gerekecektir. 

Ödeme (ve her türlü iade) süreçlerini de yürüten Stunlock’un platform hizmeti sağlayıcısı ödeme 
bilgilerine ilişkin verileri toplamaktadır. Stunlock, bu bağlamda, belirli bir kullanıcının yaptığı ödemenin 
doğrulanması ile bağlantılı olarak Stunlock’un platform hizmeti sağlayıcısı tarafından iletilen tamamlanan 
işlemin tarihi ve saati dışında başka herhangi bir kişisel veri işlememektedir. 

Stunlock, aynı zamanda Oyunla herhangi bir şekilde etkileşime geçtiğinizde, kullandığınız işletim 
sisteminin türü, IP adresi ya da Oyuna erişmek için kullanılan herhangi bir bilgisayarın/bilgisayarların cihaz 
tanımlayıcısı gibi diğer bir benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) veya arkadaş listenizi veya sessize 
alınmış oyuncular listenizi düzenlediğinizde üretilen bilgiler gibi başkaca bilgiler de toplayıp işleyebilir. 
 
3. Çerezler ve benzer teknolojiler 

Bir çerez, bir web sitesine eriştiğinizde cihazınıza (örn. bilgisayar ya da akıllı telefon) indirilen küçük bir 
metin dosyasıdır. Bu, ziyaretinizi daha verimli ve keyifli hale getirmek için web sitesinin cihazınızı 
tanımasını ve tercihleriniz hakkında bilgilerin tutulmasını sağlar. Stunlock, web sitesinin işlevselliği için 
gerekli olan çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı 
ziyaret ediniz. 

4. Bilgilerin kullanılması – Amaç, yasal dayanak ve saklama politikası 
Stunlock, geçerli kanunlara uygun olarak bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanacaktır: 

Kişisel Veriler Bu verileri nasıl ve neden kullanıyoruz Hukuki sebep ve saklama 
süreleri 

Bize temin ettiğiniz bilgiler. 
Saklama politikası: Oyunu ya da Oyun Hizmetlerini kullanımınız boyunca veya talebiniz üzerine 
hesabınız silinene kadar saklanmaktadır. 

Doğum tarihi Veri koruma amaçlı olarak yaşınızı 
belirlemek, örneğin Kişisel Verilerin 
işlenmesi için yasal gereklilikleri 
belirlemek için. Oyunu, sadece bir “gerçek 
kişi” olmanız veya ülkeniz kanunları 
uyarınca ilgili sözleşmeyi imzalamak için 
reşit yaşta olmanız durumunda 
kullanabilirsiniz. Söz konusu kanuni yaş 13 
yaş ve üzeri ya da ülkenize bağlı olarak 
daha yüksek bir yaş olabilir. 

13 yaşından küçük çocuklardan bilinçli 

Oyunu temin etmek için 
Oyundaki oyuncu ile 
iletişimimizi yürütmek için 
gereklidir.  
Bu işleme faaliyeti, GDPR’nin 
Madde 6/1-b hükmüne 
dayanmaktadır. 

https://cdn.stunlock.com/legal/Cookie_Policy_Stunlock_Studios.pdf
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olarak Kişisel Veri toplamamaktayız. 

Çocukların gizliliğini korumanın önemli 
olduğuna inanmakta ve ebeveynlerin ve 
yasal vasilerin, çocuklarının çevrimiçi 
faaliyetlerinin kullanımını düzenli olarak 
takip etmelerini teşvik etmekteyiz. 
Çocuğunuzun, kanuni yaşın üzerinde 
olmadan kişisel verilerini bize temin 
ettiğini düşünmeniz halinde, lütfen 
dataprotection@stunlockstudios.com 
adresini kullanarak bizimle iletişim 
kurunuz. Stunlock olarak söz konusu 
hesabı ve bu türden Kişisel Verileri silmek 
için elimizden geleni yapıyor olacağız. 

 
 
E-posta adresi 

Oyun hesabınızı güvence altına almak 
için. Bu, bize hesaplarına ilişkin her türlü 
konu ile ilgili olarak kullanıcılarla iletişim 
kurma olanağı tanımaktadır. Buna ek 
olarak, kullanıcılara, mevcut kimlik 
doğrulama sisteminin dışında söz konusu 

belirli oyun hesabının sahibi olarak 
kimliklerini güvence altına almak için 
platformdan bağımsız bir olanak 
sağlamaktadır. 
Oyundaki oyuncuların, haber bültenleri ve 
pazarlama iletişimleri almaya onay 
vermeleri halinde, e-posta adreslerini bu 
amaçlarla da kullanmaktayız. 

Oyunu hizmetinin sunulmasına 
ilişkin olarak sizinle olan 
sözleşmemizi ifa edebilmemiz 
için gereklidir. Kullanıcılara, 
oyuncu desteği içeren bir oyun 

hizmeti sağladığımız için işleme, 
Meşru menfaatlerimiz için 
gereklidir. 
Bu işleme faaliyeti, GDPR’nin 
Madde 6/1-b ve 6/1-f 
hükümlerine dayanmaktadır.  

Kullanıcıların rızasına dayalı 
olarak, ayrıca, pazarlama 
iletişimi ve haber bültenleri de 
gönderebiliriz. 

Oyunun (Oyun Hizmetleri dahil) bir parçası olarak üretilen bilgiler. 
Oyunu ya da Oyun Hizmetlerini kullanımınız boyunca veya talebiniz üzerine hesabınız silinene kadar 
saklanmaktadır. Münhasıran müşteri desteği ile ilişkili bilgiler, destek ile ilgili sorgunuz çözümlenene 
kadar saklanacaktır. 

Bölge Konumu 
(Oyunu oynamak için 
bir sunucu bölgesi 
seçerken bunu manüel 
olarak seçersiniz) ve IP 
bilgileri. 

Oyun içeriğinizi bir bölgesel sunucuda 
ayarlamak, konumunuzun coğrafi 
derecelendirmesini sağlamak ve 
bağlantınızı ve oyun deneyiminizi 
iyileştirmek için. 

 
Oyun hizmetlerinin sunumuna 
ilişkin olarak sizinle olan 
sözleşmemizin ifası için 
gereklidir. Bu işleme faaliyeti, 
GDPR’nin Madde 6/1-b 
hükmüne dayanmaktadır. 
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Oyun içi kullanıcı adı 
ve  Oyuncu Kimliği 

Size Oyunda bir kimlik vermek için. Oyun hizmetlerinin sunumuna 
ilişkin olarak sizinle olan 
sözleşmemizin ifası gereklidir.  
Bu işleme faaliyeti, GDPR’nin 
Madde 6/1-b hükmüne 
dayanmaktadır. 

Arkadaş listesi ve 
sessize alınmış 
kullanıcılar 

Bir kullanıcıyı arkadaş olarak eklemeyi 
veya bir kullanıcıyı sessize almayı tercih 
etmeniz halinde, ilgili kullanıcı ile 
aranızdaki iletişime izin 
vermek/engellemek için bu bilgileri 
saklayacağız. 

Oyunu temin etmek için sizinle 
gerçekleştirdiğimiz sözleşmeyi 
yerine getirmemiz için gereklidir.  
Bu işleme faaliyeti, GDPR’nin 
Madde 6/1-b hükmüne 
dayanmaktadır. 

Oyun istatistikleri  
(hesap ve şampiyon 
seviyeleri, maç 
skorları), oyundaki 
ilerleme, oyuncu 
faaliyeti, envanter, 
işlemlerin tarih ve saat 
damgaları 

Oyunun çalıştırılması için, oyundaki 
ilerlemenizi saklamak için, kozmetik 
öğelerinize, rekorlarınıza ve 
oynanabilirliğiniz ve ilerlemeniz 
hakkındaki bilgilere erişebilmenizi 
sağlamak için gereklidir. 

Oyun hizmetlerinin sunumuna 
ilişkin olarak sizinle olan 
sözleşmemizin ifası için 
gereklidir.  Bu işleme faaliyeti, 
GDPR’nin Madde 6/1-b 
hükmüne dayanmaktadır. 

Günlük Verileri (Oyun 
içi ve/veya Oyunun 
dışında gerçekleştirilen 
DLC satın alımları ve 
maç sonuçları (kazan-
kaybet), oyun içi 
performans. 

Oturum açmanın, oyun içi faaliyetlerinizin 
ve hesabınızla oynanan maçların bir 
kaydını tutmak için. 
Oyun işlevselliğini iyileştirmek için. 

Talebiniz üzerine size teknik yardım 
sağlamak için. 
Hesabınızı güvenlik altına almak ve 
doğrulamak için. 

Oyun  hizmetlerinin sunumuna 
ilişkin olarak sizinle olan 
sözleşmemizin ifası için 
gereklidir.  Bu işleme faaliyeti, 
GDPR’nin Madde 6/1-b 
hükmüne dayanmaktadır 

E-posta adresi, Müşteri 
Destek Zendesk 

Problem Kayıt 
Numarası ve Destek   
ile İletişim: Ad ve e-
posta adresi (eğer 
adınızı ve e-postanızı 
açıklamayı tercih 
ederseniz), Discord 
kullanıcı adı, bilgisayar 
teknik özellikler ve 
açılan problem kaydı 
ve hata ile ilgili 
bilgiler. 

Sorguları çözümlemek için size müşteri 
desteği ve teknik destek sağlamak, sorun 

giderme hizmetleri temin etmek, hataları 
çözümlemek ve Oyunla bağlantılı  
yaşayabileceğiniz her türlü sorun 
konusunda yardımcı olmak için. 
Oyuncularımızla iletişim için Discord 
kullanmaktayız. 

Oyunun ve destek hizmetlerinin 

sağlanmasına ilişkin olarak  
sizinle olan sözleşmemizin ifası 
için gereklidir.  Bu işleme 
faaliyeti, GDPR’nin Madde 6/1-
b ve 6/1-f hükümlerine 
dayanmaktadır. 
Destek konuları ile ilgili saklama 
süresi: destek sorgunuz ele 
alınana kadar. 



 

 

 

Oyunda veya Oyunla ilişkili olarak temin ettiğiniz ya da sizden toplanan bilgiler ve diğer 
kaynaklardan alınan bilgilere ilişkin Genel Açıklamalar 
 
Aşağıda belirtilen amaçlarla, Oyunda veya Oyunla bağlantılı olarak sizin tarafınızdan bilgiler temin 
edilmekte veya toplanmakta ve/veya diğer kaynaklardan toplanmaktadır; 

• Oyunu, oyun deneyimini ve hizmetleri, hesabınızı/hesaplarınızı temin etmek, 
çalıştırmak, iyileştirmek ve sürdürmek, 
• teknik bildirimler, güncellemeler, güvenlik uyarıları göndermek, 
• destek sağlamak ve sorun gidermek, 
• destek mesajları ve idari mesajlar göndermek, 
• Oyunla ilgili veya diğer oyunlarımız ve ürünlerimiz hakkında haberler ve bilgiler 
temin etmek, 
• arızaları ve hizmet hatalarını tespit etmek, düzeltmek ve sorun gidermek, yazılım 
güncellemeleri sağlamak vs., 
• uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak, dolandırıcılık ve yasadışı davranışları 
soruşturmak ve bunların engellenmesine yardımcı olmak, yasalara uyum ve 
sözleşmelerimizin ve politikalarımızın uygulanması, 
• Oyunla bağlantılı iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bununla ilişkili amaçlar, 
• Oyunu yönetmek ve size hesabınız, ürünleriniz, satın almalarınız, abonelikleriniz ve 
güvenceleriniz hakkında doğrulama mesajları ve diğer önemli bilgiler göndermek  
• Oyunlara ve beğenebileceğiniz diğer oyunlara ilişkin teklifler ve/veya bilgiler sunmak 
ve 
• size önerilerde bulunmak. 

 
Bu bilgilerin işlenmesi aşağıda belirtilen hususlar için gereklidir; 
(i) Oyunun operasyonunu desteklemek,  talep edilen ürünlerin ve hizmetlerin teslimatını kolaylaştırılmak 
ve Oyunun sürdürümünü ve güncellemesini mümkün kılmak için GDPR’nin Madde 6/1-b hükmü uyarınca 
tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası amacıyla , ve  

(ii) Madde 6/-a hükmü uyarınca bu türden e-posta yazışmalarına rıza gösterdiyseniz veya GDPR’nin 
Madde 6/1-f hükmü uyarınca hukuki sebep olarak meşru menfaatlerimizin geçerli olduğu hallerde, reklam  
sunmak amacıyla ve 

(iii) GDPR’nin Madde 6/1-f hükmü uyarınca hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla (“menfaatlerin 
dengelenmesi kuralı”). 

Bilgilerinizi sadece bilginin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz. 

5. Kişisel verilerin saklanması 
Yukarıda belirtilen saklama sürelerine ilaveten, Stunlock, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması ya da muhasebeye ilişkin kurallar dahil olmak üzere geçerli kanunlara uymak için de kişisel 
verileri depolayabilir. 

Stunlock, ayrıca: (i) sizinle olan sözleşmemizin ifasında müdahil olan çalışanlarının ve iştiraklerinin ve 
altyüklenicilerinin çalışanlarının, sözleşmenin hükümlerine uygunluk göstermelerini temin edecek, (ii) 
Kişisel Verilerinizi herhangi bir arızi veya yasadışı imha, arızi kayıp, yetkisiz tahrifat, iletişim veya erişime 
karşı korumak için tüm makul teknik ve idari önlemleri uygulamaya geçirecek ve (iii) gerekli olduğu 

 



 

 

durumlarda, Kişisel Verilerinizin her türlü yetkisiz erişimini, ifşasını, kullanımını, tahrifatını veya imhasını 
size raporlayacaktır.  

6. Üçüncü taraflarla paylaştığımız bilgiler 
Genel kural olarak, kanunların gerektirdiği  veya haklarımızı, mülkiyetimizi veya operasyonlarımızı 
uygulatmak için ya da oyuncularımızı veya üçüncü tarafları korumak için bilgilerin ifşasının makul bir 
şekilde gerekli olduğuna karar verdiğimiz haller hariç, kimliğinizi belirleyen Kişisel Verilerinizi (adınız-
soyadınız ve e-posta adresiniz gibi) rızanız olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Üçüncü taraflarla, 
lider panolarındaki personanız gibi veya ürünlerimizi kullanımınız hakkındaki trendleri göstermek için 
anonim veya toplulaştırılmış bilgileri veya kimliğinizi doğrudan belirlemeyen diğer verileri paylaşabiliriz. 

Size Oyun Hizmetlerini temin etmek de dahil olmak üzere Stunlock ile aranızdaki sözleşmeye uymak için 
Kişisel Verileriniz, ikamet ettiğiniz ülkede konumlanmamış olan sunucularda işlenecektir. 
Sunucularımızın konumundan bağımsız olarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak haklarınızı korumak 
için tüm uygun önlemleri almaktayız. 

Yukarıdaki belirtilenler bakılmaksızın, aşağıdaki şekilde GDPR’nin Madde 6/1-b, 6/1-c ve 6/1-f 
hükümlerinde öngörülen hukuki sebeplere dayalı olarak bilgilerinizi belirli üçüncü taraflarla 
paylaşabiliriz: 
• Üçüncü Taraf Temsilciler ve Yükleniciler 

Süregelen geliştirmeler, analitik amaçlar vs. için, Oyunu size temin etmek amacıyla bilgilerinizi 
üçüncü taraf temsilciler ve yüklenicilerle paylaşabiliriz. Söz konusu üçüncü taraf temsilciler ve 
yüklenicilere, bilgileri, söz konusu üçüncü taraf temsilcilerin ve yüklenicilerin tüm Geçerli Veri 
Koruma Mevzuatlarına ve/veya bizimle gerçekleştirdikleri sözleşmelere uygun olarak Kişisel Veriler 
için yeterli bir koruma seviyesi sağlamaları kaydıyla, sadece bizim için gerçekleştirdikleri belirli 
görevleri yerine getirmeleri için ve bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde temin edeceğiz ve başka 
hiçbir amaçla temin etmeyeceğiz. 

•Üçüncü taraflar 
Geçerli kanunlar, kurallar, düzenlemeler, yasal süreçler gerektirdiğinde, herhangi bir şirket birleşme 
devralma işleminin pazarlık sürecinde, şirket varlıklarının satışında, satın alan tüzel kişiye bize ibraz 
edilen Kişisel Verilerin aktarılabileceği diğer bir şirket tarafından işlerimizin tamamının veya bir 
kısmının satın alınması veya finansmanı sürecinde. 
 

• Mahkemeler, kolluk kuvvetleri, yasal merciler vs. 
Mahkemeler, yasal merciler vs. tarafından talimat verildiğinde veya talep edildiğinde ya da geçerli 
kanunlara uygunluk göstermemiz için gerekli olduğunda veya Stunlock’un, Oyun'un veya son 
kullanıcıların vb. diğer kişilerin haklarını ve mülklerini korumak, güvenliğini sağlamak ve bu hususta 
mahkemelerde savunma yapmak amacıyla gerekli olduğunda. 

7. Ödeme bilgileri 
Bilginin, bilgiyi sadece Stunlock’ın işlerini yürütmek için gerekli olan belirli hizmetleri işlemek ve sunmak 
için kullanan (örn. sipariş veya ödemeleri işlemek) üçüncü taraflara aktarıldığı, ifşa edildiği ve bunlarla 
paylaşıldığı durumlar hariç olmak üzere, müşteri bilgilerini üçüncü taraflara satmamakta, aktarmamakta ve 
bunlarla paylaşmamaktadır. 

Belirli Premium oyun fonksiyonlarına, kozmetik öğelere, özelliklere vs. erişmek için belirli ücretler 
ödemeniz gerekmektedir. Bu türden özellikleri ve fonksiyonları vs. satın alırken, söz konusu ödemeleri 
işleyen platform/hizmet sağlayıcıları sizden adınızı-soyadınız, fatura adresiniz, e-posta adresiniz, kredi kartı 
numaranız/geçerlilik tarihi vs. gibi belirli Kişisel Veriler temin etmenizi isteyebilirler. Lütfen satın alım 
işlemlerini gerçekleştirmek için ülkenizin kanunlarına göre reşit olmanız gerektiğini unutmayınız.  



 

 

Geçerli kredi kartı bilgilerinin vs. başarıyla girilmesinin veya sipariş işleminin tamamlanmasının ardından 
bir satın alma hesabı oluşturulacak ve sürdürülecektir. Platform/hizmet sağlayıcıları, temin edilen bilgileri 
siparişi işlemek ve e-posta ile sipariş teyitleri göndermek için, kullanıcı için gelecekteki satın almaları 
kolaylaştırmak amacıyla ve gerekli olduğunda para iadeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanacaklardır. 

8. Güvenlik 
Stunlock Studios gizliliğinizi korumaya ve temin etmeye önem vermektedir. Stunlock, Kişisel Verilerin 
gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyarak, topladığı Kişisel Verilerin korunduğundan emin olmak 
için uygun önlemleri almıştır. Kişisel Veriler, halka açık olmayan veya sadece yetkili çalışanların ve 
yüklenicilerin erişimine açık olan işletim ortamlarında saklanmaktadır. Ayrıca, kontrolümüz altındaki 
bilgilerin kaybına, kötüye kullanımına ve tahrifatına karşı koruma sağlamak için de güvenlik önlemleri 
bulundurmaktayız. Bununla birlikte, kusursuz güvenliğin mümkün olmadığını belirtmek isteriz. Bunun bir 
sonucu olarak, Kişisel Verileri korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, Oyun aracılığıyla veya 
Oyunla bağlantılı olarak bize iletilen, sistemlerimizde depoladığımız veya hizmet sağlayıcılarımızın 
sistemlerinde depolanan herhangi bir bilginin güvenliğinden emin olamayız ve bunu garanti edemeyiz. 

Stunlock’un, kendi bilgi toplama uygulamalarına sahip olabilecek üçüncü kişilerin işlettiği ve bu kişilerce 
barındırılan diğer oyunlara ve web sayfalarına giden linkler temin edebileceğini belirtmek isteriz. Bu diğer 
oyunlar ve web sayfaları, Stunlock’un politikalarından farklı olabilecek olan gizlilik politikalarına tabidir. 
Diğer oyunları ve web sayfalarını ziyaret edenlerin, bu web sayfalarının gizlilik politikalarını ve bilgi 
toplama uygulamalarını incelemeleri tavsiye olunur. 

Kullanıcı İçeriğinin veya Oyunda temin edilen bilgilerin herhangi bir uygunsuz şekilde toplanması veya 
kötüye kullanımı, Kullanım Koşullarının bir ihlalini teşkil eder ve dataprotection@stunlockstudios.com 
adresi kullanılarak Stunlock’a rapor edilmelidir. 

9. Uluslararası Veri Aktarımları 
Bilgilerinizi, Avrupa Birliği’nin (“AB”) ve/veya Avrupa Ekonomik Alanının (“AEA”) dışında bulunan ve 
bulunduğunuz ülkedeki ile aynı seviyede veri koruma kanunlarına sahip olmayabilecek olan (bizim adımıza 
çalışan hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere) üçüncü taraflara aktarabiliriz veya bunlarla paylaşabiliriz. 
Verilerinizin, AB/AEA dışında bulunan ve AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararına tabi olmayan 
bir ülkeye gönderilmesi durumunda, aktarımlar, sadece; i) Gizlilik Kalkanının bu türden bir aktarım için 
geçerli bir yasal garanti olması kaydıyla, kuruluşun, ABD-AB Gizlilik Kalkanı Çerçevesi (“Gizlilik 
Kalkanı”) (bkz. www.privacyshield.gov adresinde Gizlilik Kalkanı) uyarınca veri koruma ilkelerine 
uygunluk göstermek üzere sertifikalanmış olması veya ii) kuruluşla, bireylerin gizliliğinin ve temel hak ve 
özgürlüklerinin korunmasına ilişkin olarak yeterli garantiler sunduğu kabul edilen AB Komisyonu onaylı 
standart sözleşmeden doğan maddeleri imzalamış olmamız durumunda gerçekleştirilecektir.  

10. Tercih ve Kontrolleriniz 
GDPR uyarınca bireyler Kişisel Verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir: 
 
Erişim talep etme hakkı 
GDPR’nin Madde 15’ine uygun olarak işlenmiş Kişisel Verilerinize erişim talep edebilirsiniz. Bu, kendinize 
ilişkin Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve eğer işleniyorsa, Kişisel Verilere ve aşağıdaki 
bilgilere erişimi de kapsamaktadır: 

• işlemenin amaçları; 

• söz konusu Kişisel Verilerin kategorileri; 

• özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılar veya uluslararası kuruluşlar olmak üzere, Kişisel Verilerin 

açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri; 

• mümkün olduğunda, Kişisel Verilerin saklanması öngörülen süre veya mümkün olmadığında, bu süreyi 
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belirlemek için kullanılan kriterler; 

• veri sorumlusundan, Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya ilgili kişiye ilişkin Kişisel 

Verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu türden işlemeye itiraz etme hakkı; 

• bir düzenleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı; 

• Kişisel Verilerinizin doğrudan sizden toplanmadığı durumlarda, verilerin kaynağına ilişkin her türlü 

mevcut bilgi; 
• Otomatik karar alma süreçlerinin mantık ve algoritması hakkında  anlamlı bilgiler ve ilgili kişi için söz 
konusu işlemenin önemi ve öngörülen sonuçları dahil olmak üzere, profilleme dahil, Madde 22/1 ve 4’te 
atıfta bulunulan otomatik karar alma hakkında bilgi. 

Kişisel Verilerin bir üçüncü ülkeye veya bir uluslararası kuruluşa aktarıldığı durumlarda, aktarıma ilişkin 
Madde 46 uyarınca uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olursunuz. 

İşlenen Kişisel Verilerin bir kopyası size temin edilecektir. Talep edilen her ek kopya için idari 
maliyetlere dayalı olarak sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Talebi elektronik yöntemlerle yaptığınız 
durumlarda ve sizin tarafınızdan aksi talep edilmediği sürece, bilgiler, yaygın olarak kullanılan bir 
elektronik formatta temin edilecektir. Kopya edinme hakkı, başkalarının haklarını ve özgürlüklerini 
olumsuz şekilde etkilemeyecektir. Erişimin, fikri mülkiyet veya ticari sırlar nedeniyle kısıtlanabileceğini 
belirtmek isteriz. 

İtiraz etme hakkı 
Verilerin, GDPR’nin Madde 6/1-f hükmündeki menfaatlerin dengelenmesi kuralına dayalı olarak işlendiği 
özel durumlarda, Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır, bkz. GDPR Madde 21. 
Bu durumda, menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan, işlemeye ilişkin zorunlu meşru 
dayanaklar olmadığı sürece veya işleme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya savunulması için gerekli 
olmadığı sürece, işlemeye son vereceğiz. İtirazın ardından bu amaçla Kişisel Verilerinizi işlemeye son 
vereceğiz. Bu hakkınızı kullanmanız halinde, Oyunu ve ilgili hizmetleri kullanma lisansınızın da otomatik 
olarak sona ereceğini bildirmek isteriz. 

Düzeltme ve silme hakkı 
GDPR’nin Madde 16’sı uyarınca doğru olmayan Kişisel Verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsinizdir. 

Aşağıdaki dayanaklardan birinin geçerli olduğu durumlarda Kişisel Verilerinizi sildirme hakkına 
sahipsiniz, bkz. GDPR Madde 17: 
• Kişisel verilerinizin toplandıkları amaçlarla ve diğer şekilde işlendikleri amaçlarla bağlantılı olarak artık 
gerekli olmaması, 
• Rızanızı geri çektiyseniz ve işleme için diğer yasal dayanaklar bulunmuyorsa, 
• İşlemeye itiraz ettiyseniz ve işleme için bunu geçersiz kulan meşru dayanaklar bulunmuyorsa, 

• Kişisel Verilerin, AB veya Üye Ülke kanunlarındaki bir yasal yükümlülüğe uygunluk göstermek için 

silinmesi gerekiyorsa, 

• Kişisel Veriler yasadışı bir şekilde işlendiyse veya 
• Kişisel Veriler, bilgi topluluğu hizmetlerinin sunulmasıyla bağlantılı olarak toplanmışsa. 
 

Lütfen bir yasal yükümlülüğe uymak veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya savunulması için verilerin 
gerekli olması halinde sildirme hakkınızın kısıtlanabileceğini unutmayınız. 

İşlemenin kısıtlanması hakkı 
GDPR’nin Madde 18’ine uygun olarak belirli durumlarda işlemenin kısıtlanmasını sağlama hakkına 
sahipsinizdir. İşlemenin kısıtlanması hakkına sahip olmanız halinde, Kişisel Verilerinizi sadece rızanızla 



 

 

veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya savunulması amacıyla ya da kişilerin veya önemli kamu 
menfaatlerinin korunması için işliyor olacağız. 

Rızayı geri alma hakkı 
Kişisel Verilerinizi işlememiz için rızanızı istemiş olmamız halinde, GDPR’nin Madde 7’si uyarınca 
rızanızı herhangi bir zamanda geri alma hakkına sahipsinizdir. Rızanızı geri almanız durumunda, 
verilerinizin bir kısmını ya da belirli kısımlarını saklamak için bir yasal yükümlülüğümüz olmadığı takdirde, 
rızanızı geri aldığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesini durduruyor olacağız. Lütfen, eğer rızanızı geri 
alırsanız, Oyunu oynama ve ilgili hizmetleri kullanma hakkınızın da otomatik olarak sona ereceğini 
unutmayınız. Rızanızın geri alınması, geri alınması öncesinde rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilen 
işlemenin hukuka uygunluğunu etkilememektedir. 

Veri taşınabilirliği hakkı 
Bize temin ettiğiniz Kişisel Verileri, yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir 
formatta alma hakkına sahipsinizdir ve eğer işleme, GDPR’nin Madde 20’sine uygun olarak rızaya veya 
sözleşmenin yerine getirilmesine dayalıysa herhangi bir engelleme olmadan bu verileri diğer bir veri 
sorumlusuna iletme hakkına da sahipsinizdir. 

Hesap Bilgilerinin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 
Oyundaki Kişisel Verilerin çoğuna erişim ve bunların üzerinde kontrol, web sayfasında veya oyun 
platformlarında bulunan profil düzenleme araçları aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Son 
kullanıcılar, hesaplarında oturum açarak istedikleri zaman profil bilgilerinin herhangi bir kısmını veya 
tamamını değiştirebilir veya silebilirler. Bilgiler mümkün olan en kısa sürede güncellenecektir. Oyunlarını 
devre dışı bırakmak isteyen Son Kullanıcılar, bunu, web sayfasındaki veya oyun platformlarındaki 
hesaplarında gerçekleştirebilirler. Kaldırılan bilgiler makul bir süre için yedekleme kopyalarında kalmaya 
devam edebilir, ancak, diğer Son Kullanıcılar veya Oyunun ziyaretçileri için genel olarak erişilebilir 
olmayacaklardır. Bununla birlikte, diğer Son Kullanıcılarla paylaşılmış olabilecek olan, Oyundaki herhangi 
bir iletişim özelliğinde gerçekleştirilen iletişimleri (örneğin, diğer Son Kullanıcılara gönderilen kişisel 
mesajlar) kaldırmanız mümkün değildir.   

Yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bize  
dataprotection@stunlockstudios.com adresini kullanarak e-posta göndererek dilediğiniz zaman bizimle 
iletişim kurabilirsiniz. Talebin kapsamı nedeniyle daha uzun bir süre gerekli olmadığı sürece, taleplerinizi 
gecikme olmaksızın ve her halükârda talebi almamızın ardından bir ay içerisinde işleyecek ve 
yanıtlayacağız. Talebin kapsamının geniş olması durumunda, yanıt süremiz, GDPR’nin Madde 12’sinin izin 
verdiği şekilde üç aya kadar çıkabilmektedir. 
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11. Ülkeye özel hükümler 

 
# Ülke Açıklama 
1. Kanada Kanada’da bulunuyorsanız aşağıdakiler geçerlidir: 

 
Kanada’nın dışında bulunabilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar 
kullanmaktayız ve bunun bir sonucu olarak, kişisel bilgileriniz, Kanada 
sınırları dışına aktarılabilir ve Kanada sınırları dışında saklanabilir. Kanada 
dışındaki bu ülkeler, Kanada’daki ile aynı seviyede veri koruma kanunlarına 
sahip olmayabilir ve bilgilerinize, geçerli kanunlara uygun olarak bu 
ülkelerdeki yabancı kolluk kuvvetleri tarafından erişim sağlanabilir. 
Kanada’da bulunan bir kullanıcının, geçerli Kanada gizlilik kanunları 
uyarınca gizlilik haklarını kullanmak veya Kanada sınırları dışında kişisel 
bilgileri saklama ve aktarım ile ilgili politikalarımız ve uygulamalarımız 
hakkında daha fazla bilgi edinmek istemesi durumunda, kullanıcı 
dataprotection@stunlockstudios.com adresini kullanarak bizimle 
iletişime geçilebilecektir. Bu e-posta adresine bakan uzmanlarımız ayrıca 
hizmet sağlayıcılarımız tarafından kişisel bilgilerin toplanmasına, 
kullanılmasına, ifşa edilmesine veya saklanmasına ilişkin kullanıcıların 
yöneltebileceği her türlü soruyu da cevaplandırabilmektedir. 

Size, haber bültenleriniz gibi belirli ticari elektronik iletiler (“TEİ”) 
gönderdiğimiz ölçüde, bunu, Kanada İstenmeyen Elektronik Posta Önleme 
Mevzuatına (Canadian Anti-Spam Legislation ("CASL")) uygun olarak 
gerçekleştireceğiz. Bu türden TEİ’ler almaya ilişkin rızanızı, 10 iş günü 
içerisinde işleme alacağımız TEİ içerisindeki abonelikten çıkma 
mekanizmasını kullanarak geri alabilirsiniz. Alternatif olarak, eğer bizden 
TEİ’ler almak istemiyorsanız, abonelikten çıkma talebinizi bize  
dataDrotection@stunlockstudios.com adresine e-posta göndererek 
iletebilirsiniz. 

Gizlilik Politikamızda değişiklikler yaparken geçerli gizlilik kanunlarına 
uyacak ve kanun gerektirdiğinde, herhangi bir esaslı değişiklikle ilgili olarak 
sizi bilgilendirecek ve değişiklikler yürürlüğe girmeden önce onayınızı 
alacağız. 

2. Rusya 
Federasyonu 

Kullanıcı verilerinin yerelleştirilmesi 

Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini topladığımızda aşağıdakiler 
geçerlidir: 

Rusya’daki kullanıcılardan kişisel veriler topladığımızda, bu türden kişisel 
verileri Avrupa sunucularımıza yüklemeden önce Rusya Federasyonu’nun 
bölgesinde bulunan veri tabanlarını kullanarak kaydeder, sisteme sokar, 
biriktirir, saklar, düzeltir (günceller, değiştirir) ve elde ederiz. 

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar 

Kişisel verilerinizi işlerken, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız: 

(1) İlk defa Oyuna kaydolurken temin ettiğiniz kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin rızanız, 
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(2) Oyun hizmetlerini temin etmek için sizinle yaptığımız sözleşmenin ifası 
için işlemenin gerekli olması (çerezler yoluyla yapılan işleme faaliyetleri 
dahildir), 

(3) kişisel verilerinizi işlemeye ilişkin meşru menfaatimiz (geçerli kanunun 
izin verdiği ölçüde), 

Kanunun gerektirdiği durumlarda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
hukuki  yükümlülüklerimiz. 

Çocuklara ait veriler 

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması Rusya bölgesi 
içerisinde gerçekleştirildiğinde ve/veya Rusya’da bulunan kişilerin kişisel 
verilerini bilinçli olarak işlediğimizde aşağıdaki şartlar geçerlidir: 

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması Rusya bölgesi 
içerisinde gerçekleştirildiğinde ve/veya Rusya’da bulunan kişilerin kişisel 
verilerini bilinçli olarak işlediğimizde aşağıdaki şartlar geçerlidir: 

Oyunda, 14 yaşından küçük çocukların Kişisel Verilerini bilinçli olarak 
toplamamaktayız. 

3. Tayvan Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı, Çin Cumhuriyeti 
(Tayvan) içerisinde yürütüldüğünde, Tayvan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun Madde 17 hükmü geçerlidir. 

Rıza 

Oyun Hizmetlerini kullanarak, (Tayvan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun Madde 19 hükmü bağlamında) muhtelif zamanlarda tadil 
edilebileceği bu Gizlilik Politikasına uygun olarak Kişisel Verilerinizin 
toplanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına rıza göstermektesiniz.   

Haklarınız 

(a) Erişim: Kişisel verilerinizi sorgulama ve inceleme hakkına 
sahipsiniz. 

(b) Kopyalama: Kişisel Verilerinizin bir kopyasını talep etme hakkına 
sahipsiniz. 

(c) Ekleme Yapma ve Düzeltme: Kişisel Verilerinize ekleme 
yapmamızı veya düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. 

(d) İtiraz Etme: Kişisel Verilerinizi toplamayı, işlemeyi veya 
kullanmayı durdurmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. 

(e) Silme: Kişisel Verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen şekilde bir talepte bulunmak istemeniz halinde, lütfen 
bu Gizlilik Politikasında yer alan “Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz” 



 

 

bölümü altındaki iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime 
geçiniz. 

Çocuklar 

Bu Gizlilik Politikasında atıfta bulunulan rüşt yaşı 20’dir. Eğer 20 yaşın 
altındaysanız, Oyunda bir hesap açmadan ve Oyun Hizmetlerini 
kullanmadan önce ebeveyninizin veya yasal vasinizin rızasını aldığınızı 
taahhüt etmektesiniz. 

4. Türkiye Kişisel verilerinizin işlenmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Türk Veri Koruma 
Kanunu”) tabi olduğu ölçüde, aşağıda yer alan hükümler sizin için geçerli 
olacaktır ve aşağıda yer alan ek hükümler ile politikanın geri kalan 
hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, aşağıda yer alan 
hükümler geçerli olacaktır.  
 
Bu Gizlilik Politikası çerçevesinde, “Üçüncü Ülke”nin, Türkiye’yi 
kapsadığı kabul edilecektir.  
 
Hukuki sebepler: Kişisel verilerinizi işlerken, Türk Veri Koruma 
Kanunu’nun Madde 5 hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen işleme 
şartlarına dayanabiliriz: 
 

• Kanunlarda açıkça öngörülme 
• Sizinle olan sözleşmemizin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli 
olması 

• İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için 
zorunlu olması 

• Verilerinizi alenileştirdiğiniz haller 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması. 
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru 

menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması 
• Açık rızanız (bu işleme şartına yalnızca söz konusu işleme faaliyeti 

için açık rızanıza ihtiyaç duyduğumuz hallerde dayanacağız. Diğer işleme 
şartlarına dayanabildiğimiz hallerde açık rızanızı almayacağız)   

 
"Bilgilerin kullanılması – Amaç, yasal dayanak ve saklama politikası" 
başlıklı 4. bölümde belirtilen hukuki sebepler, Türk Veri Koruma 
Kanunu'nda yer alan karşılıklarını ifade edecektir. 

• Haklarınız: Türk Veri Koruma Kanunu’nun Madde 11 hükmü uyarınca, 
aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:  

• Kişisel verilerinizin işleyip işlemediğimizi öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlememiz halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi aktardığımız 
üçüncü kişileri bilme, 



 

 

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 
bunların düzeltilmesini isteme ve  

• Türk Veri Koruma Kanunu’nun Madde 7 hükümlerinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / 
yok edilmesini isteme, 

• Eksik / yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini istemeniz 

veya Türk Veri Koruma Kanunu’nun Madde 7 hükümlerinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / 
yok edilmesini istemeniz halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı 
3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme,  
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 

zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
Dil: İşbu Politika İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. 
İngilizce metin ile Türkçe metin arasında herhangi bir tutarsızlık 

veya yorum farklılığı olması halinde Türkçe metin geçerli 
olacaktır. 

 

Çerezler: Türkiye'de ikamet ediyor olmanız halinde, zorunlu 
olmayan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlerken açık 

rızanıza dayanıyoruz. 
 

Ticari İletiler: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri uyarınca, hizmet 

sağlayıcı olarak, size ticari elektronik ileti (örn. pazarlama 
iletileri) gönderirken açık rızanıza dayanıyoruz. 

 

Veri Aktarımları: Kişisel verilerinizi diğer ülkelerde yerleşik 
üçüncü kişilere gönderiyor olmamız halinde, Türk Veri Koruma 

Kanunu'nda yer alan hukuki yükümlülüklere uyacağız.  
 

Çocuk Verileri: İşbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen kanuni yaş 
18'dir. 18 yaşın altında olmanız halinde, Oyun'da hesap açmak 

veya Oyun Hizmetlerini kullanmak için ebeveyninizin veya 
vasinizin rızasını aldığınızı taahhüt edersiniz. 

 

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Türkiye'de bulunmanız halinde, 
kişisel verilerinizin işlenmesi ile bağlantılı sorularınız ve 

şikayetleriniz için eposta veya posta yoluyla Türkiye'deki veri 
sorumlusu temsilcimizle irtibata geçebilirsiniz. 

İlay Yılmaz 

Adres: Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2, Maya Park Tower 
2, Akatlar-Beşiktaş 34335, İstanbul, Türkiye 

E-posta: ilay.yilmaz@esin.av.tr 

 Tel: +90 212 376 64 00 
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5. Birleşik Krallık Birleşik Krallık GDPR’sine tabi olan Birleşik Krallık’taki ilgili 
kişilerin kişisel verilerine ilişkin olarak: 

• Bu Gizlilik Politikasında GDPR’ye yapılan atıflar Birleşik 
Krallık kanunlarına dahil edilen GDPR anlamına gelecek şekilde 
yorumlanacaktır (“Birleşik Krallık GDPR’si”); 
Gizlik Politikasında tanımlandığı şekilde “Üçüncü Ülke”, 
Birleşik Krallık’ın dışında olan ve Birleşik Krallık GDPR’si 
bağlamında yeterli koruma sağlamayan her türlü ülke ve bölge 
olarak kabul edilecektir. 

Kişisel verilerinizi, Birleşik Krallık dışında bulunan ve bulunduğunuz 
ülkedekiyle aynı seviyede olmayan veri koruma kanunlarına sahip 
olan ülkelerde bulunan (bizim adımıza faaliyet gösteren hizmet 
sağlayıcıları dahil) üçüncü taraflara aktarabilir ve bunlarla 
paylaşabiliriz. Verilerinizin, Birleşik Krallık dışında bulunan ve 
Birleşik Krallık GDPR’si uyarınca yeterli veri koruma 
düzenlemelerine tabi olmayan veya Birleşik Krallık GDPR’si 
bağlamında yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan bir ülkeye 
gönderildiği durumlarda, aktarımlar sadece Birleşik Krallık GDPR’si 
uyarınca uygun tedbirlerin alınması kaydıyla, örneğin, kuruluşla, 
bireylerin gizliliğinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına 
ilişkin yeterli tedbirleri sunduğu kabul edilen AB Komisyonu onaylı 
standart sözleşme maddelerini (veya Birleşik Krallık dışında kişisel 
verilerin aktarımları bağlamında Birleşik Krallık GDPR’si uyarınca 
onaylanmış standart sözleşme maddeleri) imzaladığımız hallerde 
yapılacaktır. 

Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) – Birleşik 
Krallık Temsilcisi 

Birleşik Krallık GDPR’sinin Madde 27 hükmü uyarınca, Stunlock 
Studios, EDPO UK Ltd. şirketini, Birleşik Krallık’taki Birleşik 
Krallık GDPR temsilcisi olarak atamıştır. 
Birleşik Krallık GDPR’sine ilişkin hususlara ilişkin olarak EDPO UK 
ile iletişim kurabilirsiniz. Bunun için şunları yapabilirsiniz: 

- EDPO’nun çevrimiçi talep formunu kullanmak: 
https://edpo.com/uk-gdpr- data-request/ 

EDPO UK’ya 8 Northumberland Avenue, Londra WC2N 5BY, 
Birleşik Krallık adresinden yazarak. 

6. Amerika Birleşik 
Devletleri 
(Kaliforniya) 

Kaliforniya Gizlilik Hakları. Kaliforniya kanunları, bazı 
durumlarda, Kaliforniya'da mukim kişilerin, Stunlock’un hangi 
kategorilerdeki kişisel verileri, hangi kaynaklardan, hangi amaçla 
topladığını ve söz konusu bilgileri Stunlock’un kimlerle paylaştığını 
açıklayan bir bildirim istemelerine hak tanımaktadır. Kaliforniya 
kanunları, ayrıca, bazı durumlarda, Kaliforniya'da mukim kişilere, 
belirli kişisel bilgilere erişme ve bunların silinmesini talep etme, 
kişisel bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığını bilme ve kişisel bilgilerin 
“satışından” çekilme haklarını da tanımaktadır. Stunlock’un, kişisel 
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verileri, oyun hizmetlerinin sunulması kapsamında nasıl işlediği 
hakkında bilgi almak, burada sayılan Kaliforniya haklarını nasıl 
sağladığımızı anlamak ve geçerli olduğu ölçüde bu haklara ilişkin 
talepte bulunmak için lütfen Kaliforniya Gizlilik Bildirimi ve 
Politikasını ziyaret ediniz.  

7. Brezilya Brezilya’da ikamet eden kullanıcılar, belirli durumlarda ve 13709/18 
sayılı kanun ("LGPD") dahil olmak üzere geçerli kanunlardaki 
kısıtlamalara tabi olarak, kişisel verileriyle bağlantılı olarak aşağıdaki 
haklara sahiptirler: 

• Stunlock’un yasal olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin varlığını doğrulamak; 

• kişisel verilerinize erişmek ve Stunlock’un sizin hakkınızda hukuka 
uygun olarak olarak işlemekte olduğu kişisel veriler hakkında 
basitleştirilmiş veya tam bir rapor talep etmek; 

• , Stunlock’un size ait herhangi bir eksik, eski veya doğru olmayan 
kişisel verinin düzeltmesini talep etmek (bu durumda Stunlock'un, 
sağladığınız yeni bilgilerin doğruluğunu teyit etmesi gerekebilir); 

• gereksiz veya ölçüsüz işlenen verilerin ya da geçerli kanunlarla aykırı 
bir şekilde işlenen verilerin anonimleştirilmesini, engellenmesini veya 
silinmesini talep etmek; 

• Stunlock’un, kişisel verilerinizi işlemek için rızanızı temel aldığı 
durumlarda istediğiniz zaman rızanızı geri almak. Bu, rızanızı geri 
almadan önce gerçekleştirilen herhangi bir işlemenin hukuka 
uygunluğunu etkilemeyecektir; 

• rızanıza dayalı olarak hukuka uygun şekilde işlenmiş kişisel 
verilerinizin silinmesini talep etmek; 

• Stunlock’un kişisel verilerinizi paylaştığı kamu kuruluşları ve özel 
kuruluşlar hakkında bilgi talep etmek; 

• geçerli kanunlara uygun olarak, belirli durumlarda, veri taşınabilirliği 
veya kişisel verilerinizin aktarımını talep etmek. 

Bu hakları kullanmak istemeniz halinde, 
dataprotection@stunlockstudios.com e-posta adresini kullanarak 
Stunlock ile iletişim kurabilirsiniz. 

Eğer aşağıda belirtildiği şekilde herhangi bir sorunuz olması halinde de 
Stunlock ile istediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, ilgili 
düzenleyici kuruma şikâyette bulunma hakkına da sahipsinizdir. 

Stunlock’un bilgileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında bir şikayetiniz 
varsa, lütfen dataprotection@stunlockstudios.com adresini kullanarak 
Veri Korunma Görevlisi Ruth Dominguez ile iletişime geçiniz. 
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Uluslararası Veri Aktarımları 
 
Stunlock’un, sizin hakkınızda topladığı kişisel verileri, Brezilya dışındaki 
ülkelerdeki alıcılara aktarabileceğine ve açıklayabileceğine vakıf olup, 
bunu anlamaktasınız. Bu ülkeler, Brezilya’daki ile aynı düzeyde veri 
koruma kanunlarına sahip olmayabilir. Stunlock, kişisel verilerinizi diğer 
ülkelere aktardığında veya ifşa ettiğimde, bu bilgileri bu Gizlilik 
Politikasında açıklandığı şekilde koruyacaktır ve kişisel verilerinizin, 
geçerli veri koruma kanunlarının gerektirdiği şekilde yeterli şekilde 
korunmasını sağlamak için adımlar atacaktır. 
 
Çocuklara ait Veriler 
 
Stunlock, Brezilya’da bulunan 12 yaşın altındaki bireylerde, ebeveyn 
veya yasal vasinin rızası olmadan herhangi bir kişisel veriyi bilinçli 
olarak toplamamaktadır. 
 
Eğer 12 ile 16 yaş aralığındaysanız, bir ebeveyn/ vasi tarafından temsil 
edilmenizi isteyebiliriz. Eğer 16-18 yaş aralığındaysanız, lütfen 
işlemlerinizde bir ebeveynin / vasinin desteğini aldığınızdan emin olunuz. 

8. Sırbistan Sırbistan Yerel Temsilcisi 

Adres: Karanovic & Partners o.a.d. Belgrad, Resavska 23, Belgrad, 
Sırbistan 
E-posta: local .representative@karanovicpartners.com 
Tel: +38111-3094 200 

 

12. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler 
Bu Gizlilik Politikası, Yürürlük Tarihinde veya sonrasında bizim tarafımızdan toplanan veya bize temin 
edilen tüm bilgiler için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası, tadil edilebilecektir ve uygun gördüğümüz 
şekilde bu Gizlilik Politikasında her türlü değişikliği yapabiliriz. Stunlock, bu değişiklikleri Oyunda 
veya web sayfalarında vs. yayınlayacak ve esaslı değişikliklerle ilgili olarak sizi bilgilendirecektir. 
Hangi bilgilerin toplandığını, nasıl kullanıldığını ve kime ifşa edildiğini öğrenmek için muhtelif 
zamanlarda bu Gizlilik Politikasını tekrar kontrol etmeniz ve incelemeniz tavsiye olunur. Bu Gizlilik 
Politikasına tabi olan hizmetleri kullanmaya ve Oyunu oynamaya devam etmeniz, Gizlilik 
Politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

13. İletişim 
Gizlilik Politikamıza ilişkin herhangi bir sorunuz, şikâyetiniz veya görüşünüz olması halinde lütfen 
aşağıdaki adresi kullanarak Stunlock ile iletişime geçiniz: 

Stunlock Studios AB 
Box 133, 541 23 Skövde 
E-posta: dataprotection@stunlockstudios.com 

Son Güncelleme: 21 Ekim 2021 
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