
 

 

Gizlilik Politikası 

Son Güncelleme: 21 Ekim 2021 

556808-8198 sicil numarası ile kayıtlı Stunlock Studios AB ("Stunlock" veya "biz"), web sitemizi ziyaret eden 

kişilerin, oyun kullanıcılarımızın ve müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve diğer iş ortaklarımızı temsil eden 

irtibat kişilerinin kişisel verilerini korumaya ve gizliliğini sağlamaya önem vermektedir. Stunlock'a ait daha 

ayrıntılı bilgi için, lütfen Bölüm 9’a bakınız.  

Bu Gizlilik Politikası’nda, veri sorumlusu sıfatıyla Stunlock tarafından kişisel verilerin Genel Veri Koruma 

Tüzüğü (2016/679 Sayılı AB Tüzüğü) (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ve uygulanabildiği ölçüde, 

bulunduğunuz ülkede geçerli veri koruma kanunlarında uyarınca nasıl işlendiği açıklanmaktadır.  

1. Kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve hukuki sebepler 

Genel olarak, kişisel verilerinizi doğrudan sizden toplamaktayız. Kişisel verilerinizi sağlamamanızın, sizin 

açınızdan dezavantajlı sonuçları olabilecektir, örn. bizim hakkımızda istediğiniz bilgileri alamayabilirsiniz. 

Bununla birlikte, aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinizi sağlamamanız sizin açınızdan herhangi bir hukuki 

sonuç doğurmayacaktır. Ayrıca, üçüncü taraflardan da kişisel veri toplayabiliriz.   

1.1 İş ortakları (örn. tedarikçiler) 

İş yaptığımız bir kuruluşu temsil etmeniz durumunda, temsil ettiğiniz kuruluş ile olan ticari ilişkimizi 

sürdürebilmek amacıyla, ad-soyad, e-posta adresi ve sizinle aramızdaki yazışmalar gibi kişisel verilerinizi 

işlemekteyiz.  

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, meşru menfaatimizdir.   

Kişisel verilerinizi, ticari ilişki süresince saklarız.  

1.2 Haber Bültenleri  

Haber bültenlerimizin abonelerine ait e-posta adresleri şeklinde kişisel verileri işlemekteyiz. Bu kişisel veriler, 

bizzat ilgili kişi tarafından, web sitemiz üzerinden haber bültenimize abone olunurken sağlanmaktadır.  

Bu bağlamda kişisel veriler, (i) açık rıza veya (ii) meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine 

dayanarak işlenmektedir. Söz konusu veri işlemenin hukuki sebebinin açık rıza olduğu durumlarda, açık rızanızı 

herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Ayrıca, her iletide, ileriye dönük olarak ileti almayı devre dışı 

bırakabilirsiniz.  

Kişisel verilerinizi, e-posta adresinizi veri tabanımızdan silene veya rızanızı geri alana kadar saklarız.  

1.3 İletişim ve yazışmalar (örn. Discord vasıtasıyla) 

Belirli durumlarda, yukarıda açıklananlar dışındaki hususlarda kullanıcılar ile iletişim kurarız veya yazışmalar 

yaparız. Bu durum, kullanıcıların, hizmetlerimiz hakkında soruları bulunduğunda söz konusu olabilir. Size yanıt 

verebilmek adına, örn. Discord kullanıcı adları ve sizinle gerçekleştirilen yazışmalar gibi kişisel verileri işleriz.  

Bu bakımdan kişisel verileriniz, (i) sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası veya (ii) ilgili kullanıcılara yanıt 



 

 

verilmesi dahil olmak üzere, mevcut ve potansiyel oyuncular ve kamu ile iletişimin sürdürülmesi için meşru 

menfaatlerimizin bulunması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.  

Kişisel verilerinizi, destek talebi ele alınana/çözümlenene kadar saklarız.  

1.4 İlgili kişi haklarının ele alınması 

E-posta adresi, ad-soyad, iletişim bilgileri ve talep ile bağlantılı verilerinizi işlemekteyiz .  

Kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz, ilgili oldukları süre boyunca ve azami olarak, ilgili zamanaşımı süresi sona erene kadar 

saklarız.  

2. Verilerin Saklanması  

Kişisel verileriniz, ürünlerin ve hizmetlerin sunulması veya iletişim kurulmasının gerekli olduğu süre boyunca 

saklanacaktır. Yukarıda sayılan amaçlarla verilerin saklanmasına ilaveten, muhasebe kanunları gibi geçerli 

kanunlara uymak için veya hukuki talep oluşturmak, yöneltmek veya talepleri cevaplamak amacıyla da kişisel 

verilerinizi saklayabiliriz.   

3. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?  

Stunlock, kendisine birtakım hizmetler sunmak amacıyla kendisi adına veri işleyen olarak hareket eden, web 

sitesi hizmet sağlayıcıları, pazarlama hizmet sağlayıcıları veya BT destek hizmet sağlayıcıları gibi harici hizmet 

sağlayıcılarını görevlendirebilecektir. Harici hizmet sağlayıcıları, bu hizmetleri sağlarken, kişisel verilerinize 

erişim sağlayabilir ve/veya kişisel verilerinizi işleyebilir. Bu harici hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinizin 

gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri almasını ve bu tedbirleri uygulamasını gerekli 

kılarız.  

Yukarıda belirtilenlere ilaveten, Stunlock, geçerli veri koruma yasaları uyarınca kişisel verileri, kolluk 

kuvvetlerine, resmi kurumlara, avukatlara, harici danışmanlara veya iş ortaklarına aktarabilecektir. Şirket 

birleşme-devralma işlemi söz konusu olduğunda, kişisel verileriniz, potansiyel alıcılar, yatırımcılar ve 

profesyonel danışmanları dahil olmak üzere, birleşme-devralma işlemine dahil olan üçüncü kişilere 

aktarılabilecektir.     

4. Uluslararası Kişisel Veri Aktarımları  

Kişisel verileriniz, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışında bulunan alıcılara aktarılabilecek ve bu 

alıcılar tarafından işlenebilecektir. Bu ülkeler, Avrupa Komisyonu’nun web sitesinde ilan edilen, Avrupa veri 

koruma kanunu uyarınca yeterli korumanın sağlandığı ülkeleri içermektedir. Diğer alıcılar, Avrupa veri koruma 

kanunu uyarınca yeterli korumanın sağlanmadığı ülkelerde bulunabilir. Stunlock, AEA dışına gerçekleştirilen 

aktarımların, geçerli veri koruma kanununda öngörüldüğü şekilde yeterli koruma sağlanarak 

gerçekleştirilmesini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yeterli korumanın sağlanmadığı ülkelere 

yapılan aktarımları, aktarımı, Avrupa Komisyonu veya denetleyici kurum tarafından kabul edilen standart veri 

koruma hükümleri; alıcı tarafından verilen bağlayıcı ve uygulanabilir taahhütler, onaylanmış davranış kuralları 

veya alıcı tarafından verilen bağlayıcı ve uygulanabilir taahhütler, onaylanmış sertifikalandırma mekanizmaları 

gibi uygun koruma tedbirlerine dayanarak gerçekleştiririz. Bölüm 9’da yer verilen iletişim bilgilerini kullanarak 

bizimle iletişime geçebilir ve ilgili koruma tedbirlerinin bir kopyasını talep edebilirsiniz. 



 

 

 

 

5. İlgili kişi hakları  

GDPR’da ve yerel veri koruma kanunlarında öngörülen belirli şartlara tabi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi 

kapsamında, aşağıda sayılan haklar dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi ile bağlantılı olarak 

muhtelif haklara sahipsiniz:  

(i) Kişisel verilerinize erişim talep etme (“ilgili kişi erişim talebi”). Bu hak, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz 

kişisel verilerin bir kopyasını almanıza ve verilerinizi kanuna uygun şekilde işlemediğimizi kontrol etmenize 

imkan tanır.  

(ii) Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme. Bu hak, sizinle ilgili olarak 

tuttuğumuz eksik veya hatalı verileri düzeltmenize imkan tanır.  

(iii) Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme. Bu hak, ilgili kişisel bilgileri saklamamız için üstün gelen 

bir gerekçe mevcut olmadıkça, kişisel verileri silmemizi veya kaldırmamızı talep etmenize imkan tanır.  

(iv) Meşru menfaate dayandığımız ve bu hukuki sebep uyarınca gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine 

itiraz etmenize olanak sağlan bir hususun mevcut olması halinde kişisel verileri işlemeyi durdurmamızı talep 

etme.  

(v) Kişisel verilerinizin işlemesinin sınırlandırılmasını talep etme. Bu hak, örn. kişisel verilerin 

doğruluğunu veya işlemenin hukuki sebebinizi sunmamızı istediğiniz durumlarda, size ait kişisel verileri 

işlememizi askıya almamızı talep etmenize imkan tanır.   

(vi) Kişisel verilerinizin diğer bir kişiye aktarımını talep etme.  

Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olmanız ve rızanızın işlemenin hukuki sebebini oluşturması 

halinde, aşağıda İletişim bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek, ileriye dönük olarak rızanızı 

geri alabilirsiniz.  

Haklarınızı kullanmak için, lütfen Bölüm 9’da belirtilen şekilde bizimle iletişime geçiniz.  

Şikayetiniz söz konusu olduğunda, Bölüm 9'da belirtilen şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ikamet 

ettiğiniz, çalıştığınız veya iddiaya konu GDPR ihlalinin gerçekleştiği Avrupa Birliği Üye Devleti’nin ilgili 

denetleyici kurumuna şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. İsveç’te, bu kurum Integritetsskyddsmyndigheten 

(www.imy.se)'dir. 

6. Ülkelere özel hükümler 

# Ülke Açıklamalar 

1. Kanada Kanada’da bulunuyorsanız, kişisel verilerinizin Kanada sınırları dışında bulunan 

alıcılara ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabileceğini ve bu alıcılar ve hizmet 

sağlayıcılarımız tarafından işlenebileceğini belirtmek isteriz. Kanada dışındaki bu 

ülkeler, Kanada’daki ile aynı seviyede veri koruma kanunlarına sahip olmayabilir 

ve bilgilerinize, geçerli kanunlara uygun olarak bu ülkelerdeki yabancı kolluk 
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kuvvetleri tarafından erişim sağlanabilir. Bununla birlikte, Stunlock, Kanada dışına 

aktarımların geçerli veri koruma kanununda öngörülen şekilde yeterli koruma 

seviyesine uygun olarak gerçekleştiğini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri 

alacaktır.  

2. Rusya 

Federasyonu 
Kullanıcı verilerinin yerelleştirilmesi 

Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini topladığımızda aşağıdakiler geçerlidir: 

Rusya’daki kullanıcılardan kişisel veriler topladığımızda, bu kişisel verileri 
Avrupa sunucularımıza aktarmadan önce Rusya Federasyonu’nda bulunan veri 
tabanlarını kullanarak kaydeder, sisteme alır, biriktirir, saklar, düzeltir (günceller, 
değiştirir) ve elde ederiz. 

Verilerin sınır-ötesi aktarımı  

Rusya içerisinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı 
gerçekleştirirken ve/veya Rusya’da mukim kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi 
halinde, aşağıdakiler geçerlidir:  

Rus hukuku uyarınca yeterli veri koruma sağlamayan ülkelerde bulunan alıcılara 
verilerinizi (çerezler dahil) aktardığımızda, (taraf olduğunuz ilgili Kullanım 
Koşulları veya sair sözleşmeler dahil) sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimize 
dayanmaktayız.  

Çocuklara ait veriler  

Rusya içerisinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı 
gerçekleştirilirken ve/veya Rusya’da mukim kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi 
halinde, aşağıdakiler geçerlidir:  

Ebeveyn ya da yasal vasinin rızası olmadan, 14 yaşından küçük çocukların kişisel 

verilerini bilinçli olarak toplamayız. 

3. Tayvan Çin Cumhuriyeti (Tayvan)'de kişisel verilerinizin toplandığı, işlendiği ve 
kullanıldığı durumlarda, bu Bölüm uygulanmaktadır:  

6.1 Rıza 

Kişisel verilerinizi sağlayarak, (Tayvan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

19. Maddesi bağlamında) muhtelif zamanlarda tadil edilebilecek işbu Gizlilik 

Politikasına uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve 

kullanılmasına rıza göstermektesiniz.   

 
6.2 İlgili kişi hakları  

Tayvan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda sayılan haklara 

sahipsiniz:  

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

(ii) Kopyalama: Kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme hakkına 

sahipsiniz. 

(iii) Ekleme Yapma ve Düzeltme: Kişisel verilerinize ekleme yapmamızı veya 



 

 

düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. 

(iv) İtiraz Etme: Kişisel verilerinizi toplamayı, işlemeyi veya kullanmayı 

durdurmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.  

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

Yukarıda belirtilen şekilde bir talepte bulunmak istemeniz halinde, lütfen bu 
Gizlilik Politikası Bölüm 9’da yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle 
iletişime geçiniz. 

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 geçerli olacaktır ve aşağıda yer alan ek 
hükümler ile işbu 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 5. 
maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktayız:  

• Kanunlarda açıkça öngörülme 
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması 

• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için 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 11. maddesi 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 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, 
• Eksik / yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini istemeniz veya Türk 
Veri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde 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 

 

5. Birleşik Krallık Birleşik Krallık GDPR’sine tabi olan Birleşik Krallık’ta bulunan 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”); 

• Kişisel verileriniz, Birleşik Krallık dışında bulunan alıcılara aktarılabilir 

ve bu alıcılar tarafından işlenebilir. Alıcılardan bazıları, Birleşik Krallık 

veri koruma kanunları uyarınca, yeterli koruma sağlamayan diğer 

ülkelerde bulunabilir. Stunlock, Birleşik Krallık dışına yapılan 

aktarımların, geçerli veri koruma kanununda öngörülen şekilde yeterli 

düzeyde koruma sağladığını temin etmek amacıyla gerekli tüm tedbirleri 

alacaktır. Yeterli koruma sağlamayan ülkelere yapılan aktarımlar 

bakımından, aktarımı, Birleşik Krallık GDPR’si çerçevesinde yeterli 
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koruma sunan standart veri koruma hükümleri gibi uygun koruma 

tedbirlerine dayandırmaktayız. Bölüm 9’da yer verilen iletişim bilgilerini 

kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve ilgili uygun koruma tedbirlerinin 

bir kopyasını talep edebilirsiniz.  

Birleşik Krallık Yerel Temsilcisi: 

• Benjamin Slinn, BM Londra  
Benjamin.slinn@bakermckenzie.com 

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

Birleşik Krallık GDPR’sinin 27. maddesi 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. İletişim kurmak için aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz: 

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

- EDPO UK’ya 8 Northumberland Avenue, Londra WC2N 5BY, Birleşik 
Krallık adresine yazmak.  

 

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 verileri, oyun hizmetlerinin sunulması 

kapsamında nasıl işlediği hakkında bilgi almak, Kaliforniya haklarını nasıl 

sağladığımızı anlamak ve bu haklara ilişkin talepte bulunmak için lütfen California 

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 hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği kişisel verilerinizin 
işlenme faaliyetlerini doğrulamak; 

• kişisel verilerinize erişmek ve Stunlock’un sizin hakkınızda hukuka uygun 
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 

mailto:Benjamin.slinn@bakermckenzie.com
https://edpo.com/uk-gdpr-data-request/
https://edpo.com/uk-gdpr-data-request/
https://cdn.stunlock.com/legal/California_Privacy_Notice_and_Policy_Stunlock_Studios.pdf
https://cdn.stunlock.com/legal/California_Privacy_Notice_and_Policy_Stunlock_Studios.pdf


 

 

bilgilerin doğruluğunu teyit etmesi gerekebilir); 

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

• Stunlock’un, kişisel verilerinizi işlemek için rızanıza dayandığı 
durumlarda istediğiniz zaman rızanızı geri almak. Bu, rızanızı geri almadan 
önce gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu 
etkilemeyecektir; 

• rızanıza dayalı olarak hukuka uygun şekilde işlenmiş olan 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 denetleyici kuruma 
şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz. 

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. 

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 
açıkladığında, bu verileri işbu 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 bireylerden, ebeveyn veya yasal 

vasi rızası olmadan herhangi bir kişisel veriyi bilinçli olarak toplamamaktadır. 

8. Sırbistan  Sırbistan Yerel Temsilcisi 

Adres: Karanovic & Partners o.a.d. Belgrad, Resavska 23, Belgrad, Sırbistan 

E-posta: local .representative@karanovicpartners.com 

mailto:dataprotection@stunlockstudios.com
mailto:dataprotection@stunlockstudios.com
mailto:local.representative@karanovicpartners.com


 

 

Tel: +38111-3094 200 

7. Çerezler ve diğer izleme teknolojileri  

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Çerez Politikamıza bakınız. 
  

8. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler  

Stunlock, bu Gizlilik Politikası’nda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Uygun 

olduğu sürece, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri makul bir süre önceden tarafınıza mesaj veya e-posta 

yoluyla bildireceğiz. Gizlilik Politikası’nın son değişiklik tarihini bu web sitesinden de görebilirsiniz.  

9. İletişim bilgileri 

Bu web sitesi, Stunlock Studies AB şirketine ait olup, ilgili şirket tarafından işletilmektedir.  

Stunlock Studies AB, İsveç’te 556808-8198 sicil numarası ile tescil edilmiştir ve Box 133, 541 23 Skövde 

adresinde faaliyet göstermektedir.  

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz bulunması halinde, lütfen  

dataprotection@stunlockstudios.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

mailto:dataprotection@stunlockstudios.com%20adresinden%20bizimle%20iletişime%20geçiniz.%20.

