A Everything Z Özel Politikası
Bu Gizlilik Politikası, adresinde bulunan web sitemizi kullandığınızda bilgilerinizin
toplanması, kullanılması, ifşa edilmesi ve korunmasına ilişkin politikaları ve prosedürleri
açıklamaktadır.
aeverythingz.com , ya da Her şey Z AEVERYTHINGZ ELECTRONIC TRADING COMPANY LTD
tarafından Türkiye yasalarına göre kurulmuş ve tescilli ofisi bulunan özel bir şirket tarafından
kullanıma sunulan mobil uygulama Posta Kutusu xxxxxx, İstanbul, Türkiye. "Hizmetler"
terimi, AeverythigZ Platformunda veya başka bir şekilde AEverythingZ tarafından sunulan
herhangi bir hizmeti ifade eder. AeverythingZ Platformunu kullanmadan veya herhangi bir
kişisel bilgi göndermeden önce lütfen bu Politikayı okuyun. Bu Politika, Kullanım Koşullarının
bir parçasıdır ve içinde yer almaktadır ve birlikte okunmalıdır.

AMAÇ
AeverythigZ Platformu olarak vereceğimiz hizmetin gerektirdiği kalite ve hassasiyet
nedeniyle sizlerin kişisel verileri daima gizli tutulacak ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yüklediği bütün
sorumlulukları yerine getirmek şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin prensiplerimiz, çalışma ortaklarımızı da kapsamaktadır.

RIZANIZ
AeverythingZ Platformunu ve Hizmetlerini kullanarak, iş bu "Gizlilik Politikası"nda
belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız. Politikayı kabul etmiyorsanız, lütfen
AeverythingZ Platformunu kullanmayın veya bunlara erişmeyin.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden, rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka
uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale
getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla
kullanılacaktır.. Bu Politikada herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, size AeverythingZ
Platformunda göze çarpan bildirim yoluyla veya kayıtlı e-posta adresinize ve geçerli yasaların
gerektirdiği durumlarda bu tür değişiklikler hakkında makul bir bildirimde bulunmak için çaba
göstereceğiz, izninizi alacağız. . Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, bu Politikada yaptığımız
değişikliklerle ilgili bir bildirim yayınladıktan veya gönderdikten sonra Hizmetlerimizi
kullanmaya devam etmeniz, güncellenmiş Politikaya rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
AeverythingZ Platformu, diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür web sitelerini
ziyaret ederken toplanan herhangi bir kişisel bilgi bu Politikaya tabi değildir. AeverythingZ
Platformunda yer alan bağlantılar kullanılarak erişilen herhangi bir web sitesinin
uygulamaları ve içeriğinden sorumlu olmayacak ve bunlar üzerinde hiçbir kontrolü

olmayacaktır. Bu Politika, bu Politika kapsamında bize veya hizmet sağlayıcılarımızdan
herhangi birine açıklamanızı istemediğimiz, hizmet sağlayıcılarımıza / hizmet personelimize
ifşa edebileceğiniz hiçbir bilgi için geçerli olmayacaktır.

SİZDEN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER
Sizin hakkınızda aşağıdaki bilgileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplayacak
ve işleyeceğiz: Bize verdiğiniz bilgiler - Bu, aşağıdaki durumlarda sunduğunuz bilgileri içerir:
ben. Adınızı, e-postanızı, telefon numaranızı, giriş adınızı ve şifrenizi, adresinizi, ödeme veya
banka bilgilerinizi, doğum tarihinizi ve profil resminizi içerebilecek AeverythingZ hesabınızı
oluşturun veya güncelleyin.
ii. İncelemeleri, sipariş ayrıntılarını ve geçmişini, favori satıcıları, özel satıcı taleplerini, bize
başvurduğunuz kişilerin iletişim bilgilerini ve AeverythingZ Platformunda sağladığınız diğer
bilgileri ("İçeriğiniz") içerebilecek içeriği bize sağlayın.
iii. Hizmetlerimizi kullandığınızda, taleplerinizi işleme koymak ve telefon numaranız,
adresiniz, e-postanız, fatura bilgileriniz ve kredi veya ödeme kartı bilgileriniz dahil (ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) gelecekteki işlemler için formları otomatik olarak doldurmak
için sizinle ilgili bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz.
iv. Müşteri desteği için AeverythingZ ile iletişime geçin.
v. AeverythingZ Platformu tarafından sunulan tartışma panoları, yarışmalar, promosyonlar
veya anketler, diğer sosyal medya işlevleri gibi interaktif hizmetlere katılın veya ödeme yapın
vb.
vi. AeverythingZ'in adres defterinize veya takviminize erişimini gerektiren özellikleri
etkinleştirin;
vii. Sorun giderme için sorunları bildirin.
viii. Hizmetlerimizi bir tüccar veya teslimat ortağı olarak kullanmak için kaydolursanız,
konum ayrıntılarını, resmi kimlik belgelerinin kopyalarını ve diğer ayrıntıları (KYC), çağrı ve
SMS ayrıntılarını toplayabiliriz.
Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler - AeverythingZ Platformuna yaptığınız her ziyaretle ilgili
olarak, aşağıdaki demografik ve diğer bilgileri otomatik olarak toplayacak ve analiz edeceğiz:
ben. Bizimle iletişim kurduğunuzda (e-posta, telefon, AeverythingZ Platformu aracılığıyla
veya başka bir şekilde), iletişiminizin bir kaydını tutabiliriz.
ii. Konum bilgileri: Kullandığınız Hizmetlere ve uygulama ayarlarınıza veya cihaz izinlerine
bağlı olarak, gerçek zamanlı bilgilerinizi veya GPS, IP adresi gibi verilerle belirlenen yaklaşık
konum bilgilerini toplayabiliriz.
iii. Kullanım ve Tercih Bilgileri: Hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunuza, ifade edilen
tercihlere ve seçilen ayarlara ilişkin bilgileri topluyoruz.AeverythingZ Platformu, AeverythingZ
Platformunda ve reklam piksellerimizi ("Pikseller" içeren siteler ve hizmetler dahil) üçüncü
taraf siteler ve çevrimiçi hizmetler genelinde kullanıcı etkinliğini ve tarama geçmişini

toplayabilen AeverythingZ reklam hizmetlerini ("Reklam Hizmetleri") içerir. ), widget'lar,
eklentiler, düğmeler veya ilgili hizmetler veya çerezlerin kullanımı yoluyla. Reklam
Hizmetlerimiz, İnternet protokolü (IP) adresiniz ve konumunuz, oturum açma bilgileriniz,
tarayıcı türü ve sürümü, tarih ve saat damgası, kullanıcı aracısı, AeverythingZ çerez kimliği
(varsa), saat dilimi ayarı, tarayıcı fişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarama
bilgilerini toplar. - AeverythingZ Platformundaki türler ve sürümler, işletim sistemi ve
platform ve kullanıcı etkinlikleri hakkındaki diğer bilgiler,
iv. İşlem Bilgileri: Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili işlem ayrıntılarını ve tam Tekdüzen
Kaynak Konum Belirleyicileri (URL), talep ettiğiniz veya sağladığınız Hizmetlerin türü,
yorumlar, etki alanı adları, arama sonuçları dahil olmak üzere Hizmetler üzerindeki
faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri toplarız. seçilen, tıklama sayısı, görüntülenen ve aranan
sayfalar, bu sayfaların sırası, Hizmetlerimize yaptığınız ziyaretin süresi, Hizmetleri
kullandığınız tarih ve saat, ücretlendirilen tutar, promosyon kodunun uygulanmasına ilişkin
ayrıntılar, kullanılan yöntemler sayfadan ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için
kullanılan herhangi bir telefon numarasından ve diğer ilgili işlem ayrıntılarından uzaklaşın.
v. Cihaz Bilgileri: Donanım modelleri, işletim sistemleri ve sürümleri, yazılım, dosya adları ve
sürümleri, tercih edilen diller, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, reklam tanımlayıcıları, seri
numaraları, cihaz dahil olmak üzere Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihazlar
hakkında bilgi toplayabiliriz. hareket bilgisi ve mobil ağ bilgisi. Analitik şirketleri, AeverythingZ
Platformu kullanımınızı izlemek için mobil cihaz kimliklerini kullanabilir.
vi. Depolanan bilgiler ve dosyalar: AeverythingZ mobil uygulaması (AeverythingZ
uygulaması), meta verilere ve mobil cihazınızda depolanan diğer dosyalarla ilişkili diğer
bilgilere de erişebilir. Bu, örneğin fotoğrafları, ses ve video klipleri, kişisel kişileri ve adres
defteri bilgilerini içerebilir. AeverythingZ uygulamasının cihazınızdaki adres defterine
erişmesine izin verirseniz, hizmetlerimiz aracılığıyla sosyal etkileşimleri kolaylaştırmak için ve
bu Politikada açıklanan diğer amaçlar için veya onay veya toplama sırasında adres
defterinizden adlar ve iletişim bilgileri toplayabiliriz. AeverythingZ uygulamasının
cihazınızdaki takvime erişmesine izin verirseniz, etkinlik başlığı ve açıklaması, yanıtınız (Evet,
Hayır, Belki), tarih ve saat, konum ve katılımcı sayısı gibi takvim bilgilerini toplarız.
vii. Ortak bir restoran, tüccar veya teslimat ortağıysanız, ayrıca, Hizmetleri sağlamak için
kullanılan cihazdan bizimle yaptığınız aramaları, ilgili arama ayrıntılarını, SMS ayrıntılarının
yerini ve adres ayrıntılarını kaydedeceğiz.
Diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler:
ben. Diğer kullanıcılar, ortaklar (reklam ortakları, analiz sağlayıcıları, arama bilgisi sağlayıcıları
dahil) veya bağlı şirketlerimiz gibi üçüncü taraflardan veya işlettiğimiz diğer web sitelerini /
uygulamaları veya diğer Hizmetleri kullanıyorsanız hakkınızda bilgi alabiliriz. Biz sağlıyoruz.
Reklam Hizmetlerimizin kullanıcıları ve diğer üçüncü şahıslar bizimle aşağıdaki gibi bilgileri
paylaşabilir:çerez kimliği, cihaz kimliği veya demografik veya ilgi alanı verileri ve bir üçüncü
taraf web sitesinde, çevrimiçi hizmetlerinde veya uygulamalarda görüntülenen içerik veya
gerçekleştirilen eylemlerle ilgili bilgiler. Örneğin, Reklam Hizmetlerimizin kullanıcıları, reklam
kampanyaları için özelleştirilmiş kitle segmentleri oluşturmak üzere bizimle müşteri listesi

bilgilerini (örneğin, e-posta veya telefon numarası) paylaşabilir. ii. Ortak restoran, tüccar
veya teslimat ortağıysanız, ek olarak diğer kullanıcılardan geri bildirim ve derecelendirme
alabiliriz.

BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SAKLAYINIZ?
Bilgilerinizi Türkiye ofis binamızda bulunan veritabanı sunucumuzda kalıcı olarak saklıyoruz.
Herhangi bir kişisel bilgiyi otomatik olarak kaldırmayız veya silmeyiz. Ancak kanunen
saklanması gereken süreler dolduğunda ya da yargılama süreçleri sonucunda veya
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir27, yok edilir28 veya anonim hâle
getirilir29.

BİLGİLERİNİZİ NE İÇİN KULLANMALISINIZ?
Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki yollardan biriyle kullanılabilir:
1) Deneyiminizi kişiselleştirmek için (bilgileriniz, bireysel ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt
vermemize yardımcı olur).
2) Web sitemizi iyileştirmek için (sizden aldığımız bilgilere ve geri bildirimlere dayanarak web
sitesi / mobil uygulama tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz).
3) Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için (bilgileriniz, müşteri hizmetleri taleplerinize ve destek
ihtiyaçlarınıza daha etkin bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olur).
4) İşlemleri işlemek için. Bilgileriniz, ister kamusal ister özel olsun, satın alınan ürün veya
talep edilen hizmetin açık bir şekilde teslim edilmesi dışında herhangi bir nedenle, sizin
izniniz olmadan satılmayacak, takas edilmeyecek, aktarılmayacak veya başka bir şirkete
verilmeyecektir.
5) Bir yarışma, promosyon, anket veya başka bir site özelliğini yönetmek için.
6) Periyodik e-postalar göndermek için. Sipariş işleme için sağladığınız e-posta adresi, zaman
zaman şirket haberleri, güncellemeler, ilgili ürün veya hizmet bilgileri vb. Almanın yanı sıra
siparişinizle ilgili bilgileri ve güncellemeleri göndermek için kullanılabilir.

DIŞ TARAFLARA HERHANGİ BİR BİLGİ NASIL AÇIKLANIR?
Kişisel verileriniz kesinlikle üçüncü kişilere satılmaz, ticareti yapılmaz veya başka bir şekilde
devredilmez. Ancak bu durum, taraflar bu bilgileri gizli tutmayı kabul ettikleri sürece web
sitemizi işletmemize, işimizi yürütmemize veya size hizmet vermemize yardımcı olan
güvenilir üçüncü şahısları içermez. Bilgilerinizi, serbest bırakılmasının,yasalara uymak, site
politikalarımızı uygulamak veya bizim veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini
korumak için uygun. Bununla birlikte, kişisel veri olarak tanımlanamayan ziyaretçi bilgileri,
pazarlama, reklam veya diğer kullanım bilgileri diğer taraflara sağlanabilir.

BİLGİLERİNİZE ERİŞİM
• AeverythingZ, tuttuğu kişisel bilgileri doğru, eksiksiz, güncel, alakalı ve yanıltıcı olmayan
şekilde tutmak için tüm makul çabayı gösterecektir. A everythingZ'nin sizinle ilgili kişisel
bilgilerine erişmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
1. Talebinizin alınmasından itibaren makul bir süre içinde kişisel bilgilerinizin tam bir listesini
sağlamak için makul çabayı göstereceğiz. Bu bilgilerin bir kopyasını info@aeverythingz.com
almak istiyorsanız lütfen bize e-posta gönderin. (Ücret alınamaz.) Yanlış, eksik veya güncel
olmayan kişisel bilgilerinizi düzeltmek veya kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etmek için
bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi, talebinizin alınmasından itibaren makul bir
süre içinde talep edildiği şekilde düzeltmek veya silmek için makul çabayı göstereceğiz.
AeverythingZ ile hesabınızın silinmesi, hakkınızda tutulan kişisel bilgileri otomatik olarak
silmez. AeverythingZ'in hesabınızın silinmesiyle birlikte tüm kişisel bilgileri de silmesini
istiyorsanız, lütfen yukarıda belirtilen adımları izleyin. Lütfen kişisel bilgilerinizin veri
tabanımızdan silinmesinin size herhangi bir hizmet veremememize neden olacağını
unutmayın. Mümkünse, kişisel bilgilerinizin belirli kayıtlarını tutmamız için tarafımızdan
herhangi bir yasal gereklilik, taleplerinizden herhangi birinin yerine geçecektir. Kişisel
bilgilerinizin kopyalarını size vermeden önce kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.
KURABİYE
• Hizmetleri ve üçüncü taraf web sitelerini kullanımınızla ilgili bilgileri toplamak ve
depolamak için mobil cihaz kimlikleri, "flash tanımlama bilgileri" ve benzer dosyalar veya
teknolojiler.
Çerezler, web siteleri, uygulamalar, çevrimiçi medya ve reklamlar tarafından tarayıcınızda
veya cihazınızda saklanan küçük dosyalardır.
ben. Çerezleri ve benzer teknolojileri aşağıdaki gibi amaçlar için kullanıyoruz:
• Kullanıcıların kimlik doğrulaması.
• Kullanıcı tercihlerini ve ayarlarını hatırlamak.
• İçeriğin popülaritesinin belirlenmesi.
• Reklam kampanyalarının etkinliğini sunmak ve ölçmek.
• Site trafiğini ve eğilimlerini analiz etmek ve genel olarak hizmetlerimizle etkileşime giren
kişilerin çevrimiçi davranışlarını ve ilgi alanlarını anlamak.
Bir piksel etiketi (web işaretçisi veya şeffaf GIF olarak da adlandırılır), benzersiz bir
tanımlayıcıya sahip küçük bir grafiktir, bir web sayfasına (veya çevrimiçi bir reklam veya eposta) görünmez bir şekilde yerleştirilir ve bir web sayfasındaki veya reklam gösterimleri
veya tıklamaları ve ayrıca kullanıcıların bilgisayarlarında depolanan tanımlama bilgilerine
erişim.

Çeşitli sayfalarımızın, özelliklerimizin ve hizmetlerimizin popülerliğini ölçmek için piksel
etiketleri kullanıyoruz. Ayrıca, mesajın açılıp açılmadığını belirlemek ve diğer analizler için eposta mesajlarına veya haber bültenlerine web işaretçileri ekleyebiliriz.
Çerez ayarlarınızı değiştirmek için lütfen tarayıcınızın ayarlarını ziyaret edin. Çerezleri kabul
etmek için tarayıcı ayarlarınızla Hizmetlerimizi kullanarak, bu bölümde açıklanan şekilde
çerez kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıca, üçüncü tarafların bizim için hedef kitle
ölçümü ve analiz hizmetleri sağlamasına, İnternet üzerinden bizim adımıza reklam sunmasına
ve bu reklamların performansını izlemesine ve raporlamasına izin verebiliriz. Bu varlıklar, A
everything Z Platformunu ziyaret ettiğinizde ve Hizmetlerimizi kullandığınızda ve ayrıca diğer
çevrimiçi siteleri ve hizmetleri ziyaret ettiğinizde cihazınızı tanımlamak için tanımlama
bilgileri, web işaretçileri, SDK'lar ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu tür teknolojilerle ilgili
seçimleriniz de dahil olmak üzere, bu bölümde açıklanan çerezlerin ve diğer teknolojilerin
kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.
BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI
• Topladığımız bilgileri, aşağıdakiler dahil olmak üzere aşağıdaki amaçlar için kullanırız:
ben. Teslimat ve diğer hizmetleri etkinleştirmek gibi ürün ve hizmetlerimizi sağlamak,
kişiselleştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için, AeverythingZ hesabınızı kişiselleştirecek
özellikleri etkinleştirin.
ii. Sizinle aramızda yapılan herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine
getirmek ve size ilgili bilgi ve hizmetleri sağlamak.
iii. AeverythingZ Platformumuzun güvenliğini yönetmek ve geliştirmek ve sorun giderme, veri
analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için.
iv. Halihazırda kullanmakta olduğunuz veya hakkında soru sorduğunuz veya ilginizi
çekebilecek hizmetlere benzer olduğunu düşündüğümüz hizmetler hakkında size bilgi
sağlamak. Kayıtlı bir kullanıcıysanız, bu hizmetler hakkında bilgi vermek üzere sizinle
elektronik yollarla (e-posta veya SMS veya telefon) iletişime geçeceğiz.
v.Kullanıcılarımızı anlamak (Hizmetlerimizde ne yaptıklarını, hangi özellikleri sevdiklerini,
onları nasıl kullandıklarını vb.), Hizmetlerimizin içeriğini ve özelliklerini iyileştirmek (içeriği ilgi
alanlarınıza göre kişiselleştirmek gibi), işlemek ve tamamlamak işlemlerinizi yapın, özel
teklifler yapın, müşteri desteği sağlayın, sorularınızı işleme alın ve yanıtlayın.
vi. Kullanıcı tabanımız ve Hizmet kullanım modellerimiz hakkında raporlar ve veriler
oluşturmak ve bunları incelemek ve bunlar hakkında araştırma yapmak.
vii. Hizmetlerimizin interaktif özelliklerine katılmanıza izin vermek için.
viii. Size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size ilgili
reklamları sunmak için.
ix. Ortak bir restoran veya tüccar veya teslimat ortağıysanız, teslimatın ilerlemesini veya
müşterilerimiz tarafından verilen siparişin durumunu izlemek için. Üçüncü şahıslardan

aldığımız bilgileri, bize verdiğiniz bilgilerle ve sizin hakkınızda topladığımız bilgilerle yukarıda
belirtilen amaçlarla birleştirebiliriz.
Ayrıca, sizden Hizmetler aracılığıyla veya üçüncü taraf web analitik araçlarının kullanımı dahil
başka yollarla toplanan bilgileri anonim hale getirebilir ve / veya kimliklerini gizleyebiliriz.
Sonuç olarak, toplu ve / veya kimliksiz bilgileri kullanmamız ve ifşa etmemiz bu Politika ile
sınırlı değildir ve sınırlama olmaksızın kullanılabilir ve başkalarına ifşa edilebilir. İnternet
Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü ve dili, İnternet servis sağlayıcısı (ISS), yönlendirme,
uygulama çökmeleri, sayfa görüntülenen ve çıkış web siteleri ve uygulamaları, işletim sistemi,
tarih içerebilen A everything Z Platformumuzun günlük dosyalarını analiz ediyoruz. / zaman
damgası ve tıklama akışı verileri. Bu, web sitesini yönetmemize, sitedeki kullanıcı davranışını
öğrenmemize, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmemize ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız
hakkında demografik bilgi toplamamıza yardımcı olur.
BİLGİLERİNİZİN AÇIKLANMASI VE DAĞITIMI
• Topladığımız bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla paylaşabiliriz:
Hizmet Sağlayıcılarla: İşimizi desteklemek için bilgilerinizi satıcılarımız, danışmanlarımız,
pazarlama ortaklarımız, araştırma firmalarımız ve diğer hizmet sağlayıcılarımız veya Ödeme
işleme şirketleri gibi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Örneğin, Hizmetlerimizin kullanımını analiz etmemize ve iyileştirmemize, ödemeleri işleme
koymamıza ve toplamamıza yardımcı olmak için bilgileriniz, Hizmetlerimizle ilgili olarak size
e-postalar ve mesajlar göndermek veya cihazlarınıza bildirim göndermek için dış satıcılarla
paylaşılabilir. Satıcıları, bizim için anketler yapmak veya çekilişler düzenlemek gibi başka
projeler için de kullanabiliriz. Ortak Restoranlar / Tüccar ile: A everything Z Platformu
üzerinden yemek siparişi verme talebinde bulunurken, bilgileriniz bize ve sipariş
verebileceğiniz restoranlara / tüccarlara verilir. Çevrimiçi yemek siparişi işlemenizi
kolaylaştırmak için, bilgilerinizi o restorana / tüccara, doğrudan restoranla yemek siparişi
vermişsiniz gibi benzer şekilde sağlıyoruz.
Bir cep telefonu numarası verirseniz, A everything Z size siparişin teslimat durumuyla ilgili
kısa mesajlar gönderebilir.
Diğer Kullanıcılarla: Bir teslimat ortağıysanız, Hizmetleri sağlamak için adınızı, telefon
numaranızı ve / veya profil resminizi (varsa), izleme ayrıntılarınızı diğer kullanıcılarla
paylaşabiliriz.
Suç Önleme veya Soruşturma için: Bu bilgileri aşağıdaki durumlarda devlet kurumları veya
bize yardımcı olan diğer şirketlerle paylaşabiliriz: Geçerli yasalar uyarınca veya iyi niyetle
mahkeme emirlerine ve süreçlerine yanıt vermekle yükümlü olduğumuzda; veya Kimlik
hırsızlığı, dolandırıcılık, Hizmetlerin kötüye kullanımı ve diğer yasa dışı eylemlerin fiili veya
potansiyel oluşumunu tespit etmek ve önlemek; Bir reklamın, gönderinin veya başka bir
içeriğin üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek;
Kullanım Koşullarımızı ve diğer sözleşmelerimizi, politikalarımızı uygulamak veya Şirketin,
müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için veya

bir talep durumunda kişisel verilerinizi ifşa etme veya paylaşma görevi kapsamında veya
Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili anlaşmazlık.
Bu, dolandırıcılık tespiti ve kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi
alışverişini içerir.
Dahili Kullanım için: Bilgilerinizi, dahili iş amaçlarımız için "Grubumuzun" mevcut veya
gelecekteki herhangi bir üyesi (aşağıda tanımlandığı gibi) veya bağlı kuruluşlarla
paylaşabiliriz. "Grup" terimi, herhangi bir kişi ile ilgili olarak, kontrol edilen herhangi bir varlık
anlamına gelir. bu tür bir kişi veya bu kişiyi kontrol eden herhangi bir kuruluş veya bu kişiyle
doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş tarafından veya
gerçek bir kişi olması durumunda herhangi bir Akraba (bu terim Şirketlerde tanımlandığı
şekliyle) Yasası, 1956 ve geçerli olduğu ölçüde Şirketler Yasası, 2013).
Reklam verenler ve reklam ağları ile: A everything Z Platformunda ve üçüncü taraf web
sitelerinde veya diğer medyalarda (ör. Sosyal ağ platformları) reklam sunmak için ağ
reklamcıları gibi üçüncü taraflarla birlikte çalışabiliriz. Bu üçüncü taraflar, reklamlarının
etkinliğini ölçmek ve reklam içeriğini size göre kişiselleştirmek için tanımlama bilgileri,
JavaScript, web işaretçileri (açık GIF'ler dahil), Flash LSO'lar ve diğer izleme teknolojilerini
kullanabilir. A everything Z Platformunda reklam vermeyi devre dışı bırakamasanız da,
üçüncü taraf sitelerde ve üçüncü taraf reklam ağlarında (DoubleClick Ad Exchange, Facebook
Audience Network ve Google AdSense dahil) çok ilgi alanına dayalı reklamcılıktan
vazgeçebilirsiniz. Devre dışı bırakma, artık devre dışı bıraktığınız üçüncü taraf reklam ağları
tarafından kişiselleştirilmiş reklamlar almayacağınız anlamına gelir. bu, birden çok site ve
çevrimiçi hizmetteki göz atma bilgilerinize dayanır. Çerezleri silerseniz veya cihazları
değiştirirseniz, devre dışı bırakmanız artık etkili olmayabilir. Sağladığınız amacı yerine
getirmek için. Sizi bilgilendirirsek ve paylaşıma izin verirseniz, bilgilerinizi bu Politikada
açıklananlar dışında paylaşabiliriz.
VERİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
• Tarafımızdan toplanan bilgilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve güvenlik
önlemleri aldık. Sizin tarafınızdan sağlanan hassas kişisel bilgileri korumak için üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılarından kasa ve belirteçleştirme hizmetlerini kullanıyoruz. Kasa ve belirteç
haline getirme hizmetlerimiz ve ödeme ağ geçidimiz ve ödeme işlememiz ile ilgili üçüncü
taraf hizmet sağlayıcıları, ödeme kartı endüstri standardı (genellikle PCI uyumlu hizmet
sağlayıcıları olarak anılır) ile uyumludur.
Tüm kredi / banka kartı bilgilerinizi şifrelenmemiş elektronik platformlar üzerinden
göndermemeniz tavsiye edilir. Size A everything Z Platformunun belirli bölümlerine
erişmenizi sağlayan bir kullanıcı adı ve şifre verdiğimizde (veya seçtiğiniz yerde), bu ayrıntıları
gizli tutmaktan siz sorumlusunuz. Şifrenizi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyoruz. İnternet
üzerinden bilgi aktarımının tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın. Kişisel verilerinizi
korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, A everything Z Platformu
aracılığıyla iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemiyoruz. Tarafımızca toplanan kişisel
verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve sizleri mağdur etmemek adına

gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede kullanacağımız yazılımların
standartlara uygun olması, üçüncü parti yazılımlarının özenle seçilmesi sağlanmaktadır.
VAZGEÇMEK
• Bir hesaba kaydolduğunuzda, AeverythingZ'den e-posta almayı seçmiş olursunuz.
E-posta tercihlerinizi yönetmek için oturum açabilirsiniz, ancak A everything Z'den belirli idari
bildirimleri, hizmet bildirimlerini veya yasal bildirimleri almayı tercih edemeyeceğinizi
unutmayın.
Kişisel bilgilerinizin bu Politikada belirtilen şekilde kullanılması ve ifşa edilmesi için verdiğiniz
izni geri çekmek isterseniz.
Bu tür talepleri işleme koymak için zaman ayırabileceğimizi ve talebinizin, bu tür bir talebin
alınmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yürürlüğe gireceğini lütfen unutmayın;
bundan sonra kişisel verilerinizi, tarafımızdan istenmedikçe herhangi bir işlem için
kullanmayacağız. yasal yükümlülüklerimize uymak için. Onayınızın bu şekilde geri çekilmesi
üzerine size Hizmetlerden herhangi birini veya tamamını sunamayabiliriz.
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