
 

 

 

GTFO 

Gizlilik Politikası 

Son Güncelleme: 20 Ekim 2022 

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz! Gizlilik konusundaki endişelerinize 
saygı duyuyoruz ve bize olan güveninizi ve inancınızı takdir ediyoruz. 

Burada bu gizlilik politikasında (“Gizlilik Politikası”) yer alan bilgilerin özeti bulunmaktadır. Bu özet, 
Gizlilik Politikasında gezinmenize yardımcı olmak içindir ve her şeyi okumanın yerine geçmemektedir! 
Belirli bölümlere doğrudan atlamak için aşağıdaki köprüleri kullanabilirsiniz. 

Oyunu sağlamamız için hangi bilgilere ihtiyaç duyarız? 

Oyunu kullanmak için bir hesap kaydetmeniz durumunda hesabı oluşturmak için sizden bazı bilgilere 
ihtiyacımız olacaktır. İstemeniz hâlinde, Oyun deneyiminizi kişiselleştirmek ve Oyun özelliklerini 
etkinleştirmek veya Oyuna katılmak için belirli başka bilgiler sağlayabilirsiniz. Bizim ile iletişime 
geçmeniz gerekirse, sizin ile tekrar iletişime geçebilmemiz ve endişelerinizi ele alabilmemiz için bazı 
bilgilerinizi saklayacağız. Daha Fazla Bilgi. 

Bilgilerinizi nasıl kullanacağız? 

Oyunu oluşturan birçok işlevi ve hizmeti sağlamak için bilgilerinizi kullanırız. Bilgilerinizi ayrıca hesap 
doğrulama ve Oyunu desteklemek ve geliştirmek için kullanırız. Oyunu sağlamak için ihtiyaç 
duyduğumuz durumlar dışında (örneğin istemeniz hâlinde, verileri çevrim içi topluluk platformlarına 
kaydedebilir veya verilerinizi yedekleyebilirsiniz; Oyunu sağlamamıza yardımcı olmaları için dünya 
çapındaki bağlı şirketlerimizi kullanabilirsiniz) veya pazarlama ve reklam programlarımızın başarısını 
izlemek için ihtiyaç duymamız hâlinde veya bir mahkeme, yetkili makam tarafından bize talimat 
verilmesi veya yasa tarafından zorunlu tutulmamız dışında bilgilerinizi hiçbir üçüncü taraf ile 
paylaşmayız. Daha Fazla Bilgi. 

Bilgilerinizi kimin ile paylaşırız? 

Olanaklı olan en iyi deneyimi sağlamamıza yardımcı olması için bazı üçüncü tarafları kullanırız (örneğin, 
verilerinizi yedeklemek bulut hizmetleri ve veri analizleri gerçekleştirmek için destek hizmetleri ve analiz 
sağlayıcıları). Üçüncü bir tarafı kullandığımız zaman bunu yalnızca bu Gizlilik Politikasında açıklanan 
amaçlar için bilgilerinizi işlemek veya depolamak için yaparız. Dünyanın çeşitli yerlerinde Oyunu 
sağlamamıza yardımcı olan bağlı kuruluşlarımız da bulunmaktadır ve bazı durumlarda bir mahkeme 
kararı veya yasal zorunluluk tarafından bazı bilgileri açıklamamız gerekli tutulabilir. Daha Fazla Bilgi. 

Bilgilerinizi nerede işleriz? 

Sunucularımız İsveç’te bulunmaktadır. Bilgilerinize İsveç dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki 
destek, mühendislik ve diğer ekiplerimiz tarafından yaşadığınız yerin dışından erişilebilir. Daha Fazla 
Bilgi. 



 

 

 
 

Bilgilerinizi ne süre için saklarız? 

Geçerli yasalar aksini gerektirmediği sürece, genel olarak bilgilerinizi Oyun için veya talebiniz 
doğrultusunda hesap silinene kadar bir hesaba sahip olduğunuz süre boyunca saklarız ve bu süreden 
sonra verileriniz silinir (bu Gizlilik Politikasında daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi). Daha Fazla Bilgi. 

Bilgilerim üzerindeki haklarımı nasıl kullanabilirim? 

Nerede bulunduğunuza bağlı olarak, bilgileriniz ile ilgili belirli haklara sahip olabilirsiniz, örneğin, 
verilerinize erişme, onların kopyasını alma veya verilerinizi silme veya verilerinizi işlememizi kısıtlama 
veya işlememize itiraz etme hakları gibi. Daha Fazla Bilgi. 

Bizimle nasıl iletişime geçersiniz? 

Bu Gizlilik Politikasındaki herhangi bir şey hakkında sorularınız olması veya sahip olabileceğiniz 
herhangi bir hakkı kullanmak istemeniz hâlinde lütfen buradan bizimle iletişime geçin.  

Değişiklikleri size nasıl bildireceğiz? 

Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler burada yayınlanacaktır. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir 
güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için lütfen bu sayfayı sık sık kontrol edin. Daha Fazla 
Bilgi. 

İletişim Bilgileri 

Veri Sorumlusu: 10 Chambers AB E-posta: privacy@10chambers.com  
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GTFO’ya hoş geldiniz! 

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin GTFO (“Oyun”) ile bağlantılı olarak işlenmesi söz konusu 
olduğunda ne zaman, nasıl ve neden sorularını açıklar ve bu bilgiler ile ilgili tercihlerinizi ve haklarınızı 
ortaya koyar. Lütfen dikkatle okuyun – bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı ve sizin bunu 
nasıl kontrol edebileceğinizi anlamanız önemlidir.  

Kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasının açıkladığı şekilde işlenmesini kabul etmemeniz hâlinde, 

talep edildiği zaman lütfen bilgilerinizi vermeyin ve Oyunu kullanmayı bırakın. Oyunu kullanmakla, 

bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde kişisel bilgileriniz ile ilgili kurallarımızı kabul etmiş 

olursunuz.  

 
Bu Oyun, 10 Chambers AB (“biz”, “bize”, “bizim”) tarafından geliştirilmiştir.  

Veri koruma yasalarının amaçları bakımından Oyun ile ilgili olarak kişisel bilgilerinizin veri sorumlusu 
10 Chambers AB’dir. 10 Chamber AB’nin kayıtlı adresi Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, İsveç’tir. 

Veri koruma görevlimiz ile DPO@10chambers.com adresinden iletişime geçilebilir.  

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması hâlinde lütfen bize 
ulaşın. Bize dilediğiniz zaman privacy@10chambers.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

1. Kullandığımız Kişisel Bilgi Türleri 

Bu bölümde sizden topladığımız çeşitli kişisel bilgi türleri ve bunları nasıl topladığımız açıklanmaktadır. 
Belirli veri türleri ve bu verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeniz hâlinde 
lütfen aşağıdaki “Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız” başlıklı bölüme bakın.  

Aşağıda, kullandığımız kişisel bilgi türlerinin yüksek düzeyde bir özeti bulunmaktadır: 

1. Sizin bize sağladığınız bilgiler (doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığı ile).  
 

• Hesap kayıt bilgileri: Oyuna kaydolmak için bir hesap oluşturduğunuzda hakkınızda bize bilgi 
verirsiniz: Steam’de göründüğü şekliyle adınız ve Steam Kimliğiniz dâhil olmak üzere profilinizi 
oluşturmak için bağlı Steam hesabınızdan aktardığımız bilgiler.  

• Müşteri desteği ve geri bildirim bilgileri: E-posta adresi ve destek talebinizin içeriği. 

• E-posta adresi: İzniniz ile, haber bültenleri almak için bize e-posta adresinizi verirseniz.  

2. Oyunun bir parçası olarak sizin hakkınızda oluşturulan bilgiler 
 
Oyunu kullandığınızda sizden otomatik olarak belirli verileri toplarız, yani: 
 

• Playfab Kimliği dâhil Oyun verileriniz, oturum açma bilgileri dâhil oyun verileri, oyun oynama 
bilgileri; IP adresi, cihaz kimliği dâhil cihaz bilgileri, platform ve Oyunu kullanımınızla ilgili oyun 
istatistikleri (ör. seviye ve puanlar) gibi bilgiler; 

 
• bizimle her etkileşime geçtiğinizde, örneğin destek ekibimizle iletişim kurduğunuzda, e-

postanız ve e-postada açıklanan içerik dâhil olmak üzere bilgileri toplarız; 

• teknik tanımlayıcılar, konum, iletişim verileri, meta veriler ve Çerez Kimliği dâhil olmak üzere 
reklam çalışmalarımızla etkileşiminizle ilgili bilgiler;  
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• IP adresiniz, satış ve kullanım verileriniz, teknik bilgileriniz, teknik tanımlayıcılarınız, etkileşim 
bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz dâhil olmak üzere pazarlama çalışmalarımızın ve Oyunun 
performansını analiz etmek için bilgiler. 

2. Çerezler 

Oyunu kullanma deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve başka benzer teknolojiler (örneğin web 
işaretçileri, günlük dosyaları, komut dosyaları ve eEtiketler) (“Çerezler”) kullanırız. Çerezler, cihazınıza 
yerleştirildikleri zaman bazı özellikleri ve işlevleri sağlamamızı mümkün kılan küçük dosyalardır.  

Çerezler politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın. 

3. Çocuklar 

Çocuklar, Oyunu, ebeveynlerinin veya vasilerinin izin vermiş olduğu durumlar dışında (bu seçeneğin 
yetki bölgenizde mevcut olması hâlinde) hiçbir amaçla kullanmamalıdır. 

Çocuklar diyerek 18 yaşının altındaki kullanıcıları veya kişisel bilgilerin işlenmesi hususunda en küçük 
yaşın farklı olduğu bir bölge durumunda, söz konusu farklı yaşın altındaki kullanıcıları kastediyoruz. 
Belirli bölgelerde bulunan kullanıcılar için ilgili en küçük yaşı aşağıdaki tabloda belirtmiş bulunuyoruz.  

Kullanıcının bulunduğu bölge Kullanıcının en küçük yaşı 

Avustralya 18 

Avrupa Ekonomik Alanı (sadece Almanya ve Fransa) 16 

Japonya  18 

Kore Cumhuriyeti 14 

Birleşik Krallık 13 

Birleşik Devletler 13 

 
Bu yaşın altındaki çocuklardan hiçbir amaç için bilerek kişisel bilgi toplamayız. Ebeveyn/vasi izni 
olmadan bu yaşların altındaki bir çocuğun kişisel bilgilerine sahip olduğumuzu düşündüğünüz takdirde 
veya kullanıcının ebeveyni veya vasisi olmanız ve izninizi geri çekmek istemeniz durumunda lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin ve biz de bu gibi bilgileri silelim. 

4. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız  

Bu bölüm, sizden topladığımız kişisel bilgi türleri ve bunların nedenleri hakkında daha fazla bilgi 
vermektedir. Bu bölüm ayrıca, Birleşik Krallık, Almanya veya Fransa’da (“İlgili Yetki Bölgesi”) yaşayan 
kullanıcılar için verilerinizi işlememizin yasal dayanağını belirlemektedir. 

Kişisel Bilgiler Kullanım Yasal Dayanak (yalnızca 
İlgili bir Yetki Bölgesinde 
yerleşik olmanız hâlinde 
ilişkilidir) 

Sizin bize sağladığınız bilgiler (ya doğrudan ya da üçüncü bir taraf aracılığı ile)  

Steam kimliği, Steam kullanıcı 
adı, Playfab kimliği, IP adresi, 
şehir, ülke.  

Bu bilgileri talebinize uygun 
olarak Oyun için hesabınızı 
oluşturmak ve doğrulamak amacı 
ile ve giriş yapmanızı sağlamak 
için kullanırız. 

Oyunu sağlamak üzere sizin 
ile sözleşmemizi yerine 
getirmek için gereklidir. 

Oyunun bir parçası olarak oluşturulan bilgiler  

https://gtfothegame.com/cookie-policy
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Oturum açma bilgileri dâhil 
oyun verileri (Microsoft Azure 
Playfab): Steam kimliği, Steam 
takma adı, IP adresi, şehir ve 
ülke, oyun oynama verileri, 
seviyeler, puanlar, oyunun 
tamamlanması, özel ögeler 

Bu bilgileri oyununuz ve 
ilerlemeniz hakkında size geri 
bildirim ve bilgiler sağlamak için 
kullanırız. 

Oyunu sağlamak üzere sizin 
ile sözleşmemizi yerine 
getirmek için gereklidir. 

Oturum açma bilgileri dâhil 
oyun verileri (Unity Analytics): 
Unity Kullanıcı Kimliği (isimden 
arındırılmış bir kimlik), ülke ve 
şehir, oyunda gerçekleştirilen 
eylemler, oyun oturumu 
bilgileri, işletim sistemi, Unity 
Oyuncu ve Unity editör 
sürümleri, kurulu olan oyunun 
uygulama kimliği 

Bu bilgileri analiz amacıyla 
kullanırız. 

Oyunu daha da geliştirmek 
ve iyileştirmek için veri 
analizi yapmak üzere bu 
bilgileri kullanmak bizim 
meşru çıkarımızadır. 

Oyun verileri ve oturum açma 
bilgileri (Unity Cloud 
Diagnostics): işletim sistemi ve 
sürümü, CPU, grafik kartı 
bilgileri, sistem dili, cihaz 
markası ve modeli, RAM, Unity 
Oyuncu ve Unity Editör 
sürümleri, oyunun uygulama 
kimliği, ekran çözünürlüğü 

Bu bilgileri tanılama yapmak için 
kullanırız. 

Oyunun işlevselliğini 
sağlamak için çökme ve 
istisna raporlaması elde 
etmek üzere bu bilgileri 
tanılama yapma amaçları 
için kullanmak bizim meşru 
çıkarımızadır.  

Reklam ve pazarlama 
kampanyaları: Teknik 
tanımlayıcılar, konum, iletişim 
verileri, meta veriler, Çerez 
Kimliği, IP adresi, mobil cihaz 
kimliği, ISP Kimliği, cihaz türü, 
işletim sistemi ve sürümü, 
tarayıcı ve sürüm, yönlendiren 
URL, site ziyaret verileri 

Bu bilgileri reklam ve pazarlama 
kampanyalarımızı izlemek için 
kullanırız. 

Bu bilgileri reklam ve 
pazarlama programlarımızın 
başarısını izlemek için 
kullanmak bizim meşru 
çıkarlarımızadır. 

Sohbet Verileri: Ücretsiz 
Sohbet (kullanıcılar kendi özel 
mesajlarını kullanarak iletişim 
kurabilirler) ve sesli sohbet 
(AEA veya İsviçre’de bulunan 
kullanıcılar için her iki sohbet 
işlevi yalnızca 16 yaşının 
üzerindeki kullanıcılar 
tarafından kullanılabilir) 

Lütfen bu verilerin yalnızca 
sizin cihazınızda saklandığını ve 

Diğer kullanıcılarla iletişimlerinizin 
gönderilmesini kolaylaştırıyoruz. 

Oyun içinde sohbet işlevini 
sağlamak üzere sizinle olan 
sözleşmemizi yerine 
getirmek için gereklidir. 



 

 

 
 

sunucularımız tarafından 
işlenmediğini unutmayın 

Müşteri desteği: e-posta adresi 
ve destek talebinizin içeriği 

Bu bilgileri aşağıdakiler için 
kullanırız: 

• hizmetlerimizi geliştirmek ve  

• teknik sorunların ve hataların 
ele alınıp düzeltilmesi gibi 
sorun giderme işlemleri 
sağlamak. 

Oyunu sağlamak ve 
desteklemek üzere sizin ile 
olan sözleşmemizi yerine 
getirmek için gereklidir. 

Bülten: e-posta adresi  Bu bilgileri size haber bültenimizi 
sağlamak için kullanırız. 

Bu bilgileri sizin izniniz ile 
kullanırız. 

Pazarlama analizi verileri 
(Google Analytics): Teknik 
bilgiler ve tanımlayıcılar, 
etkileşim bilgileri ve iletişim 
bilgileri 

Bu bilgileri reklam ve pazarlama 
programlarımızın başarısını 
izlemek için kullanırız. Bir 
bağlantıya tıklarsanız veya 
Oyunun reklamını yapan içerikle 
etkileşime girerseniz, profilinizle 
birlikte belirli pazarlama analiz 
verilerini saklarız. 

Bu bilgileri reklam ve 
pazarlama programlarımızın 
başarısını izlemek için 
kullanmak bizim meşru 
çıkarlarımızadır. 

Pazarlama (sosyal medya): 
sosyal medya kullanıcı hesabı 
bilgileri ve sosyal medya 
içeriğimiz hakkında bu gibi 
hesaplardan gelen yorumlar  

Bu bilgileri sosyal medya 
platformlarımızı merkezi şekilde 
yönetmek için kullanırız. 

Tüm sosyal medya 
platformlarını bir tek 
platformdan merkezi 
şekilde yönetmek için bu 
bilgileri kullanmak bizim 
meşru çıkarlarımızadır. 

Pazarlama analizi verileri: IP 
adresi, satış ve kullanım verileri 
(yani, veri sahibinin oyun ve 
pazarlama faaliyetleri ile nasıl 
etkileşime girdiği hakkındaki 
bilgiler)  

Bu bilgiler bir parmak izi 
oluşturmak için kullanılır. Parmak 
izleri oluşturulur ve isimden 
arındırılmış bir tanımlayıcı hâlinde 
karıştırılır. 

Bu bilgileri reklam ve pazarlama 
programlarımızın başarısını 
izlemek için kullanırız. 

Bu bilgileri reklam ve 
pazarlama programlarımızın 
başarısını izlemek için 
kullanmak bizim meşru 
çıkarlarımızadır. 

Pazarlama öz nitelik verileri: IP 
adresi, isimden arındırılmış 
kullanıcı kimliği, zaman 
damgası, işletim sistemi 
sürümü, ekran çözünürlüğü, 
saat dilimi, sistem dili ve oyun 
içi olaylar, Steam platformu 
verileri 

Bu bilgileri pazarlama 
çalışmalarımızın ve Oyunun 
performansını analiz etmek için 
kullanırız. 

Bu bilgileri pazarlama 
çalışmalarımızın ve Oyunun 
performansını analiz etmek 
için kullanmak bizim meşru 
çıkarlarımızadır. 



 

 

 
 

5. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Depolarız ve Paylaşırız 

Kurumsal grubumuz dünya çapında faaliyet göstermektedir. Size Oyunu sağlamak için sizin ile 
yaptığımız sözleşme uyarınca, kişisel bilgileriniz yaşadığınız yerde bulunamayabilecek olan sunucularda 
işlenecektir. Sunucularımız nerede bulunursa bulunsun, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde 
haklarınızı korumak için gerekli önlemleri alırız. Oyun sunucularımız İsveç’te bulunmaktadır. Ayrıca, 
İsveç’ten dâhil olmak üzere Oyunu destekleyebilecek olan destek, mühendislik ekiplerine ve başka 
ekiplere sahibiz.  

Yalnızca gerekli olan durumlarda kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflar ile paylaşacağız. Bunun meydana 
geldiği durumlar şunlardır:  

• Destek bileti kimliğinin ve destek iletişiminin işlenmesi, sosyal medya platformlarımızın 
yönetilmesi, oyun oynamayı daha iyi hâle getirmek için oyun analizleri sağlamak üzere oyun 
oynama ve oyun görselleştirme verilerinin işlenmesi amacıyla ve pazarlama ve reklamlar 
sağlamak ve pazarlama ve reklam programlarımızın başarısını izlemek amacıyla hizmet 
sağlayıcılar dâhil Oyunu desteklemek için hizmetler sağlayan üçüncü taraflar. Bizim için 
hizmetler sağlayan tüm şirketlerin, kişisel bilgilerinizi, bize hizmetlerini sağlamak dışında 
herhangi bir amaç için saklaması, kullanması veya açıklaması yasaktır. 

• Oyunu işletmek için kişisel bilgilerinizi işleyen kurumsal grubumuzdaki Şirketler. İlgili tüm grup 
şirketleri kişisel bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir. 

• Güvenlik, emniyet veya yasaya uyum için düzenleyiciler, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri 
ve diğer üçüncü taraflar. Yasal bir yükümlülüğe veya süreçlere uymak, koşullarımızı 
uygulatmak, güvenlik veya dolandırıcılık ile ilgili sorunları ele almak veya kullanıcılarımızı 
korumak gibi, hakkınızdaki bilgileri yetkililere yasa gereği açıklamamız gereken durumlar vardır. 
Bu açıklamalar, celp, mahkeme emri veya arama emri gibi geçerli yasal süreç koşullarına uygun 
olarak, sizin izniniz ile veya izniniz olmadan ve bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın 
yapılabilir. Genellikle, bu gibi açıklamaları size bildirmemiz yasal süreç koşulları uyarınca 
yasaktır. Bir devlet kuruluşunun gerekli mahkeme celbini, mahkeme emrini veya arama emrini 
sağlamamış olduğu durumda, söz konusu devlet kuruluşunun talebine yanıt olarak bilgileri 
açıklamak için izninizi isteyebiliriz. Bilgilerinizi şu durumlarda da açıklayabiliriz: 

o herhangi bir potansiyel ihlalinin soruşturulması dâhil olmak üzere hüküm ve 
koşullarımızı ve diğer anlaşmalarımızı uygulatmak; 

o güvenlik ve dolandırıcılık sorunlarını veya teknik sorunları belirlemek, önlemek veya 
ele almak veya 

o yasanın gerektirdiği veya izin verdiği şekilde bizim, kullanıcılarımızın, üçüncü bir tarafın 
veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak (dolandırıcılığı önlemek 
ve kredi riskini azaltmak amacı ile başka şirketler ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi). 

• Tarafımızın veya işimizin tamamını veya büyük bir bölümünü satın alan üçüncü bir taraf. 
Ayrıca şu durumlarda bilgilerinizi üçüncü taraflara açıklayabiliriz: (a) işimizin herhangi bir 
parçasının satılması, aktarılması, birleşmesi, konsolide edilmesi veya yeniden düzenlenmesi 
veya başka bir işletme ile birleşmesi, onu satın alması veya bir ortak girişim kurması ve bu 
durumda verilerinizi herhangi bir potansiyel alıcıya, yeni mal sahibine veya işimizdeki söz 
konusu değişikliğe katılan başka üçüncü taraflara açıklayabiliriz veya (b) varlıklarımızdan 
herhangi birisinin satılması veya aktarılması ve bu durumda hakkınızda tuttuğumuz bilgiler bu 
varlıkların bir parçası olarak satılabilir ve potansiyel alıcıya, yeni mal sahibine veya işimizdeki 
söz konusu değişikliğe katılan başka üçüncü taraflara aktarılabilir. 



 

 

 
 

6. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği 

Nerede depolanırsa depolansın, kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt ederiz. 
Sistemlerimize ve teknolojimize erişimi sınırlandıran bilgi güvenliği ve erişim politikalarımız 
bulunmaktadır ve şifreleme gibi teknolojik koruma önlemleri kullanarak verileri koruruz. 

Ne yazık ki, internet üzerinden bilgi iletimi tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için 
makul önlemler uygulayacak ve sürdürecek olsak da Oyun üzerinden veya başka bir şekilde İnternet 
üzerinden iletilen bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz; her türlü iletimin riski size aittir.  

7. Veri Saklama 

Yasalar uyarınca yapmamız gerekmediği sürece verilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamayız. 
Verilerinizi ne kadar süre sakladığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda belirtilen sürelere 
bakın.   

Kişisel Bilgiler Saklama Politikası 

Steam Kimliği, Steam kullanıcı adı, Playfab Kimliği, 
şehir, ülke 

Oyunu kullanımınızın ömrü boyunca saklanır 
(yani talebiniz uyarınca hesap silinene kadar 
ki bunun üzerine 30 iş günü içinde 
silinecektir). Oyun verileri ve oyun istatistikleri (Microsoft 

Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud 
Diagnostics) 

Reklam ve pazarlama kampanyaları 

Pazarlama analiz verileri 

Müşteri desteği verileri 

Pazarlama (sosyal medya) bilgileri 

Pazarlama (teknik veri) bilgileri 

Pazarlama öz nitelik bilgileri 

Sohbet Verileri Bu veriler kalıcı olarak sunucularda saklanmaz 
ve yalnızca mesajların cihazınıza iletilmesini 
sağlamak için işlenir. Bundan sonra tüm 
sohbet verileri yalnızca cihazınızda saklanır. 

Bülten Haber bültenine abonelikten çıkıncaya kadar 
ki bunun üzerine bilgiler 30 iş günü içinde 
silinecek veya Oyunu kullandığınız süre 
boyunca saklanacaktır (yani talebiniz uyarınca 
hesap silinene kadar ki bunun üzerine 30 iş 
günü içerisinde silinecektir). 

 

Bilgilerinizi yukarıda belirtilen saklama sürelerinin ötesinde, örneğin geçerli yasalara uymak için 
saklamamız gerekmesi hâlinde bunları diğer kişisel bilgi türlerinden ayrı olarak depolayacağız.  



 

 

 
 

8. Haklarınız 

Bazı yetki bölgelerinin yasaları Oyunun kullanıcılarına bu bölümde belirtilen bazı haklar vermektedir. 

“Haklarınız” başlıklı bu bölüm, İlgili Yetki Bölgelerinde bulunan kullanıcılar için geçerlidir. Bir İlgili 
Yetki Bölgesinin dışındaki bir bölgede yerleşik bulunuyor olmanız hâlinde, haklarınıza ve bunların 
nasıl kullanılabileceğine ilişkin genel bir bakış için lütfen Yetki Bölgesine Özgü Ek Hükümler belgesine 
bakın.  

“Reklam” başlıklı alt bölüm Japonya, Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da bulunan 
kullanıcılar için de geçerlidir. 

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgiler ile ilgili bazı haklarınız vardır. 
Bunlardan bazıları yalnızca belirli koşullarda geçerlidir (aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği gibi). Bu 
hakları kullanmak için sizin tarafınızdan yapılan bir talebe gereksiz şekilde gecikmeden ve en az bir ay 
içinde yanıt vermemiz gerekir (ancak bu bazı durumlarda iki ay daha uzatılabilir). Haklarınızdan 
herhangi birini kullanmak için lütfen privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin.  

Erişim 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere, bunları nasıl kullandığımıza ve kimler ile paylaştığımıza erişme 
hakkına sahipsiniz. Hesabınızın bir parçası olarak sağladığınız kişisel bilgilere hesabınıza giriş yaparak 
erişebilirsiniz. Hakkınızda herhangi başka bir kişisel bilgi tuttuğumuzu düşünmeniz hâlinde lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin.  

Taşınabilirlik 

Hakkınızda işlediğimiz bazı kişisel bilgilerin kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bu durum, yukarıda 
“Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız” bölümünde açıklandığı gibi, sizin izniniz temelinde (örneğin 
bültenimizi sağlamak için toplanan bilgiler) veya sizin ile sözleşmemiz uyarınca (örneğin hesap adı) 
işlediğimiz tüm kişisel bilgileri içerir. Bu bilgileri yapılandırılmış, yaygın şekilde kullanılan ve makine 
tarafından okunabilen bir biçim içinde alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bazı istisnalar dışında, bu kişisel 
bilgileri başka bir tarafa aktarmamızı talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Böyle bir talepte 
bulunmanız durumunda size bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz. 

Bu gibi kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa aktarmamızı istemeniz hâlinde, söz konusu tarafın bilgilerini 
talebinizde belirtmeye lütfen dikkat edin. Bunu ancak teknik bakımdan mümkün olduğu zaman 
yapabileceğimizi unutmayın. Kişisel bilgilerin verilmesi başka bir kişinin haklarını engellediği takdirde 
(örneğin, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin verilmesi başka bir kişi hakkındaki bilgileri veya bizim 
ticari sırlarımızı veya fikri mülkiyetimizi açığa çıkaracak olduğu zaman) bunları size 
veremeyebileceğimizi lütfen unutmayın.  

Düzeltme 

Elde tuttuğumuz herhangi bir yanlış kişisel bilginizi düzeltme hakkına sahipsiniz. Hakkınızda 
tuttuğumuz kişisel bilgilere Oyun hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz. Hakkınızda herhangi bir başka 
kişisel bilgi tuttuğumuzu ve bu bilginin yanlış olduğunu düşünmeniz hâlinde lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin.  

Silme 
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Oyun hesabınıza giriş yaparak hesabınızı silebilir veya belirli kişisel bilgilerinizi kaldırabilirsiniz. 
İşlediğimize inandığınız ve silmemizi istediğimiz herhangi bir başka kişisel bilgi olması hâlinde lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin.  

Veri koruma yasaları kapsamında geçerli neden bulunması hâlinde kişisel bilgileri saklamamız 
gerekebilir (örneğin, yasal hak taleplerini veya ifade özgürlüğünü savunmak için) ancak durumun böyle 
olması hâlinde sizi bilgilendireceğiz. Oyunda herkese açık duruma getirilmiş olan kişisel bilgileri 
silmemizi talep ettiğiniz zaman ve silmek için neden bulunması hâlinde, kişisel bilgileri sergileyen veya 
kişisel bilgilere bağlantı sağlayan diğer kişilere de bunları silmelerini söylemeye çalışmak için makul 
adımlar atacağız.  

İşlemenin Yalnızca Depolama ile Sınırlandırılması 

Belirli durumlarda, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri depolama amaçları dışında işlemeyi 
durdurmamızı talep etme hakkınız vardır. Ancak, kişisel bilgileri işlemeyi durdurmamız hâlinde, veri 
koruma yasaları kapsamında geçerli neden bulunması hâlinde bunları tekrar kullanabileceğimizi lütfen 
unutmayın (örneğin, yasal iddiaların savunulması veya başka bir kişinin korunması için). Yukarıdaki gibi, 
kişisel bilgileri işlemeyi durdurmayı kabul ettiğimiz zaman, ilgili kişisel bilgileri açıkladığımız tüm üçüncü 
tarafların da işlemeyi de durdurabilmesi için bunu onlara söylemeye çalışacağız.  

İtiraz 

Kişisel bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bizim ile privacy@10chambers.com 
adresinden iletişime geçerek ilettiğiniz talebinizi aşağıda ayrıntıları verilen diğer durumlarda 
değerlendireceğiz. 

Geçerli yasaların ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, privacy@10chambers.com adresinden bizim 
ile iletişime geçerek belirli işleme faaliyetleri için daha önce bize verdiğiniz herhangi bir oluru geri 
çekebilirsiniz.Kişisel bilgilerinizi işlemek için izin gereken yerlerde, işlemeye izin vermediğiniz veya 
olurunuzu geri çektiğiniz takdirde beklenen hizmeti sağlayamayabiliriz.  

Duyurular 

Gerekli gördüğümüz takdirde, bazen size duyurular gönderebiliriz (örneğin bakım veya güvenlik, gizlilik 
veya idare ile ilgili iletişimler için Oyuna erişimi geçici olarak askıya aldığımız zaman). Tanıtım 
niteliğinde olmayan, hizmet ile ilgili bu duyuruları tercih dışı bırakamazsınız. 

 

Reklam 

Oyunu kullanırken privacy@10chambers.com adresinden bizimle iletişime geçerek bizden 
kişiselleştirilmiş reklam veya pazarlama promosyonları almayı durdurabilirsiniz. 

9. İletişim ve Şikâyetler  

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm sorular, yorumlar ve talepler privacy@10chambers.com. adresine 
iletilmelidir. 

Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında şikâyette bulunmak istemeniz durumunda lütfen ilk 
olarak bizim ile privacy@10chambers.com adresinden iletişime geçin ve biz de talebinizi en kısa 
sürede ele almaya çalışalım. Bu durum, veri koruma yasalarını ihlal ettiğimizi düşündüğünüz zaman 
yaşadığınız veya çalıştığınız bölgede veri koruma makamına talepte bulunma hakkınıza zarar 
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vermez. 

10. Değişiklikler 

Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yapmamız hâlinde güncellenmiş Gizlilik Politikasını 
burada yayınlayacağız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını 
görmek için lütfen bu sayfayı sık sık kontrol edin.  

11. Dil 

Yasada aksi belirtilmediği sürece bu gizlilik politikasının İngilizce sürümü ile yerel dildeki sürümü 
arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır. 

 

  



 

 

 
 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER – YETKİ BÖLGESİNE ÖZEL 

Bazı yetki bölgelerinin yasaları Oyun kullanıcıları için bu bölümde belirtilen ek koşulları içerir. 

Aşağıdaki yetki bölgelerinin birisinde yerleşik bir kullanıcı olmanız durumunda yukarıda Gizlilik 
Politikamızda belirtilen koşullara ek olarak aşağıda sizin yetki bölgenizin adı altında belirtilen 
koşullar sizin için geçerlidir. 

Avustralya 

Yurt Dışındaki Alıcılar  
 
Avustralya dışında bulunan kişisel bilgilerinizin üçüncü taraf alıcılarının kişisel bilgilerinizi Avustralya 
gizlilik yasaları ile tutarlı bir şekilde işlemesini sağlamak için makul adımlar atarız. Ancak, bu üçüncü 
taraf alıcıların eylemlerini ve ihmallerini kontrol etmediğimizi veya bunlar için sorumluluk 
üstlenmediğimizi kabul ediyorsunuz. 

Erişim 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere, bunları nasıl kullandığımıza ve kimler ile paylaştığımıza erişme 
hakkına sahipsiniz. Hesabınızın bir parçası olarak sağladığınız kişisel bilgilere hesabınıza giriş yaparak 
erişebilirsiniz. Hakkınızda herhangi başka bir kişisel bilgi tuttuğumuzu düşünmeniz hâlinde lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin.  

Düzeltme 
 
Elde tuttuğumuz herhangi bir yanlış kişisel bilginizi düzeltme hakkına sahipsiniz. Hakkınızda 
tuttuğumuz kişisel bilgilere Oyun hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz. Hakkınızda herhangi bir 
başka kişisel bilgi tuttuğumuzu ve bu bilginin yanlış olduğunu düşünmeniz hâlinde lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizim ile iletişime geçin. 
 
Çocuklar 
 
18 yaşının altındaysanız, Oyuna bir hesap kaydetmek ve Hizmeti kullanmak için ebeveyninizin veya 
yasal vasinizin iznine sahip olduğunuzu taahhüt edersiniz. 

Anonim İşlem Yapma 
 
Mümkün olduğunda, Oyunu kullanırken veya Hizmet üzerinde bir hesabı kaydederken kendinizi 
tanıtmama veya takma ad kullanma seçeneği sunacağız. Bize kişisel bilgilerinizi vermediğiniz takdirde 
sosyal medya entegrasyonu ve oyun içi satın almalar dâhil olmak üzere Oyunun belirli özellikleri veya 
bölümleri için size erişim sağlayamayabileceğimizi kabul ediyorsunuz. 
 
Haklarınız 
 
Kişisel bilgilerinize erişim veya bu bilgilerin düzeltilmesi talebinize veya kişisel bilgilerinizle ilgili gizlilik 
şikâyetinize ilişkin yanıtımızdan memnun değilseniz, Avustralya Bilgi Komiseri Ofisi (Telefon: +61 1300 
363 992 veya e-posta: enquiries@oaic.gov.au) ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
Veri Aktarımları 

Kişisel bilgilerinizin üçüncü taraf alıcılarının sizin yetkili yargı bölgenizdekilere benzer gizlilik yasalarına 
uymasını sağlamak için makul adımlar atsak da, üçüncü taraf alıcıların eylemlerini kontrol 
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edemeyeceğimizi ve bu nedenle bu gizlilik yasalarına uyacaklarını garanti edemeyeceğimizi kabul ve 
beyan ediyorsunuz.  

Kaliforniya  

Bu bölüm, 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA”) kapsamındaki Kaliforniya sakinleri için 
geçerlidir. 
 
Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Açıklanması 
Son 12 ay içinde sizden veya cihazınızdan gelen veya bunlar ile ilgili olarak aşağıdaki kişisel bilgi 
kategorilerini topladık ve açıkladık: 

• Oturum açma bilgileri, Playfab Kimliği, IP adresi, cihaz kimliği, cihaz belirteci, e-posta adresi ve 
takma ad gibi tanımlayıcılar. Bu bilgiler, bir sosyal medya hesabı (Steam) kullanarak 
kaydolmayı seçerseniz doğrudan sizden ve cihazınızdan ve sosyal medya platformlarından 
toplanır. 

• Oyunu kullanımınız ile ilgili bilgileriniz, eylemlerin tarih ve zaman damgaları, oturum açma ve 
tıklama dizisi verileri ve ana Gizlilik Politikasında açıklanan diğer cihaz Bilgileri gibi internet 
veya diğer elektronik ağ faaliyeti bilgileri. Bu bilgiler doğrudan sizden ve cihazınızdan toplanır.  

• Müşteri desteği verileri. 

• Pazarlama, analiz ve reklam öz nitelik verileri. 

• Cinsiyetiniz, uyruğunuz ve yaşınız hakkındaki bilgiler de dâhil olmak üzere, Bölüm 1798.80’de 
(e) alt bölümünde açıklanan diğer bilgiler. Bu bilgiler, tüketicimiz olma bağlamında doğrudan 
sizden toplanır. 
 

Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için toplarız: 

• Size Oyunu sağlamak, hesabınızı muhafaza etmek ve müşteri hizmetleri sağlamak. 

• Oyunun işlevselliği dâhil olmak üzere hizmetlerimizi geliştirmek. 

• Analiz yapmak ve pazarlama çalışmalarımızı ölçmek.  
 

Her kişisel bilgi türünün ne için kullanıldığı hakkında ek bilgi için Gizlilik Politikasının ana bölümündeki 
bu tabloya bakın. 
 
Kişisel bilgileri şu tür kuruluşlara açıklarız: 

• Oyunu işletmek için kişisel bilgilerinizi işleyen kurumsal grubumuzdaki diğer şirketler. 

• Oyunu desteklemek için bizim adımıza hizmet sağlayan ve kişisel bilgileri, hizmetlerini bize 
sağlamak dışında herhangi bir amaç için elde tutması, kullanması veya açıklaması sözleşme ile 
yasaklanmış olan başka şirketler. 

• Düzenleyiciler, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri 

• İşimizin tamamını veya büyük ölçüde tamamını satın alan kuruluşlar. 
 
Son 12 ay içinde, Kaliforniya’da ikamet edenlerin Kişisel Bilgilerini CCPA’da “satılmış” anlamına 
gelen şekilde satmadık. 

 
CCPA kapsamındaki haklar: 
 
Bir Kaliforniya sakini olmanız durumunda şu haklara sahipsiniz: 



 

 

 
 

• Talebinizden önceki 12 ayı kapsayan aşağıdaki bilgileri size ücretsiz olarak açıklamamızı 
istemek: 

o hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri; 
o kişisel bilgilerin toplandığı kaynakların kategorileri; 
o hakkınızda kişisel bilgi toplamanın amacı; 
o sizin ile ilgili kişisel bilgileri açıklamış olduğumuz üçüncü tarafların kategorileri ve 

açıklanmış kişisel bilgilerin kategorileri (geçerli ise) ve hakkınızdaki kişisel bilgileri 
açıklama amacı ve 

o hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgi unsurları; 

• CCPA bir istisna tanımadığı sürece, sizden toplamış olduğumuz kişisel bilgileri silmemizi 
istemek ve 

• CCPA kapsamındaki haklarınızı kullandığınız zaman, farklı bir hizmet seviyesi veya kalitesi 
sağlanması veya mallardan veya hizmetlerden mahrum bırakılmanız dâhil olmak üzere, 
haklarınızı kullandığınız için yasa dışı ayrımcılığa uğramamak. 

 
CCPA uyarınca, doğrulanmış tüm talepleri 45 gün içinde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Gerekmesi 
hâlinde, ek 45 günlük uzatmalara, gecikme hakkındaki bir açıklama eşlik edecektir. 
 
Haklarınızı Nasıl Kullanırsınız 
 
Önce hesabınıza giriş yapmak ve verilerinizi oradan yönetmek isteyebilirsiniz. CCPA’nın geçerli olduğu 
Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, bizimle privacy@10chambers.com adresinden iletişime geçerek 
diğer verilerle ilgili haklarınızı da eğer varsa, kullanabilirsiniz. 

Japonya 

Asgari Yaş 

18 yaşının altındaysanız, Oyuna bir hesap kaydetmek ve Oyunu kullanmak için ebeveyninizin veya yasal 
vasinizin iznini almalısınız. 

Üçüncü taraflara aktarım izni 

“Kabul” seçeneğine tıklamakla, kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara (varsa) aktarılmasına izin vermiş 
olursunuz ve buna bilgilerinizin veri tabanımızın veya bağlı kuruluşlarımızın bulunduğu herhangi bir 
ülkeye ve özellikle İsveç, Kanada, Hollanda ve Birleşik Devletler’e sınır ötesi aktarımı da dâhil olabilir. 
  
 
Haklarınız  
 
Japonya’nın Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu tarafından sağlanan ölçüde, tarafımızca saklanan 
kişisel bilgilerinizin herhangi birinin ve tümünün kullanım amaçları hakkında sizi bilgilendirmemizi, 
açıklama yapmamızı, herhangi bir düzeltme yapmamızı, bilgilerin kullanımını veya sağlanmasını 
durdurmamızı ve/veya silmemizi talep edebilirsiniz. Bu tür taleplerde bulunmak istediğinizde, lütfen 
privacy@10chambers.com adresinden bizimle iletişime geçin. 

Kore Cumhuriyeti 

Kişisel bilgilerin üçüncü taraflara sağlanması  

Kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı gibi üçüncü taraflara sağlarız: 

mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com


 

 

 
 

Alıcının Adı (ve iletişim bilgileri) Sağlanan Kişisel Bilgi 
Türleri 

Alıcının 
Kullanma Amacı 

Alıcının 
Saklama ve 
Kullanım 
Süresi 

Microsoft Azure PlayFab 

(https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement)  

Steam Kimliği, Steam 
kullanıcı adı, Playfab 
kimliği, şehir ve ülke, IP 
adresi (kısmen 
gizlenmiş), oyun oynama 
verileri, seviyeler, 
puanlar, oyun durumu, 
ögeler  

Hesap 
oluşturma, 
doğrulama ve 
oturum açma 
için. 

Oyun verilerini 
işlemek için. 

Microsoft 
Azure Playfab 
gizlilik politikası 
uyarınca. 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

Teknik bilgiler, teknik 
tanımlayıcılar, etkileşim 
bilgileri ve iletişim 
bilgileri. 

Reklam 
kampanyalarımız
ın başarısını 
izlemek için. 

Google 
Developer 
Lisans 
Sözleşmesi ve 
gizlilik 
politikasına 
uygun olarak. 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/) 

Teknik tanımlayıcılar, 
konum, iletişim verileri, 
meta veriler, Çerez 
Kimliği, IP adresi, mobil 
cihaz kimliği, ISP Kimliği, 
cihaz türü, işletim 
sistemi ve sürümü, 
tarayıcı ve sürümü, 
yönlendiren URL, site 
ziyaret verileri 

Reklam amaçları 
için. Omnicom 

Media Group 
AB gizlilik 
politikası 
uyarınca  

Unity Analytics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Unity Kullanıcı Kimliği 
(isimden arındırılmış bir 
kimlik), ülke ve şehir, 
oyunda gerçekleştirilen 
eylemler, oyun oturumu 
bilgileri, işletim sistemi, 
Unity Oyuncu ve Unity 
editör sürümleri, oyunun 
uygulama kimliği 

Veri analizi 
yapmak için. Unity Analytics 

gizlilik politikası 
uyarınca. 

Unity Cloud Diagnostics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

İşletim sistemi ve 
sürümü, CPU, grafik kartı 
bilgileri, sistem dili, cihaz 
modeli, RAM, Unity 
Oyuncu ve Unity Editör 
sürümleri, oyunun 
uygulama kimliği, ekran 
çözünürlüğü 

Tanılama 
amaçları ile ve 
Oyunun 
işlevselliğini 
sağlamak için.  

Unity Cloud 
Diagnostics 
gizlilik politikası 
uyarınca. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy


 

 

 
 

Mailchimp 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)  

E-posta adresi, IP adresi, 
işletim sistemi, tarayıcı 
kimliği, vizör boyutu, 
sistem ve bağlantı 
bilgileri, günlük verileri 
ve kullanım verileri, 
demografik bilgiler, cihaz 
bilgileri, konum ve 
çevrim içi etkileşim 
verileri gibi hizmet 
kullanım verileri 

Bültenler 
göndermek için. Mailchimp 

gizlilik politikası 
uyarınca 

Hootsuite 
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)  

Sosyal medya 
kullanıcıları tarafından 
sağlanan veya 
yayınlanan isim, 
fotoğraf, yaş, cinsiyet, 
coğrafi konum, görüşler, 
tercihler ve telefon 
numaraları. 

Sosyal medya 
platformlarını 
merkezi şekilde 
yönetmek için.  

Hootsuite 
gizlilik politikası 
uyarınca 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasuite.com/docs/data-
processing-agreement/)  

IP adresi, satış ve 
kullanım verileri 

Reklam 
kampanyalarımız
ın başarısını 
izlemek için. 

Steam Data 
Suite gizlilik 
politikası 
uyarınca 

GameSight  

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

Pazarlama öz nitelik 
verileri  

Oyunun 
performansını ve 
pazarlama 
çalışmalarını 
analiz etmek için. 

GameSight 
gizlilik politikası 
uyarınca 

 

Kişisel Bilgilerin Yurt Dışına Aktarılması  

Kişisel bilgileri aşağıdaki şekilde yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarırız: 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

Alıcı (Bilgi 
Yöneticisinin İletişim 
Bilgileri) 

Kişisel 
Bilgilerinizin 
Aktarılacağı 
Ülke 

Aktarım 
Tarihi ve 
Yöntemi 

Aktarılacak 
Kişisel 
Bilgilerinizin 
Türleri 

 

Alıcıların 
Kullanım 
Amaçları  

Alıcı 
Tarafından 
Kullanım içi 
Saklama Süresi 

Microsoft Azure 
PlayFab 

(https://privacy.micr
osoft.com/en-
us/privacystatement)  

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  

Steam takma 
adı ve Steam 
Kimliği 

Hesap 
oluşturma, 
doğrulama ve 
oturum açma 
için. 

Oyun verilerini 
işlemek için. 

Microsoft 
Azure Playfab 
koşullarına 
uygun olarak  

Google Analytics 

(https://policies.goog
le.com/privacy) 

(Hizmet sağlayıcısının 
gizlilik politikasında 
aksi belirtilmedikçe 
Birleşik Devletler) 

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  İzleme eylemi, 

aktiflik, oturum 
açma durumu 
dâhil olmak 
üzere etkileşim 
verileri, 
pazarlama 
kampanyalarını 
hedeflemek 
için Google’a 
aktarılacaktır 

Reklam Kimliği 

Reklam 
kampanyalarım
ızın başarısını 
izlemek için. 

Google 
Analytics 
koşullarına 
uygun olarak 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/) 

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  

10Chambers 
web sitesinden 
site ziyaret 
verileri: çerez 
kimliği, IP 
adresi, mobil 
cihaz kimliği, 
ISP kimliği, 
cihaz türü, 
işletim sistemi 
ve sürümü, 
tarayıcı ve 
sürüm, 
yönlendiren 
URL, e-posta 
adresi 

Reklam 
amaçları için. OMD şartlarına 

uygun olarak 

 

Mailchimp 
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)  

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  

E-posta adresi Bültenler 
göndermek 
için. 

Mailchimp 
şartlarına 
uygun olarak 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


 

 

 
 

Unity Analytics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  

Unity Kullanıcı 
Kimliği (isimden 
arındırılmış bir 
kimlik), ülke ve 
şehir, oyunda 
gerçekleştirilen 
eylemler, oyun 
oturumu 
bilgileri, işletim 
sistemi, Unity 
Oyuncu ve 
Unity editör 
sürümleri, 
oyunun 
uygulama 
kimliği 

Veri analizi 
yapmak için. Unity Analytics 

şartlarına 
uygun olarak  

 

Unity Cloud 
Diagnostics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir  

İşletim sistemi 
ve sürümü, 
CPU, grafik 
kartı bilgileri, 
sistem dili, 
cihaz modeli, 
RAM, Unity 
Oyuncu ve 
Unity Editör 
sürümleri, 
oyunun 
uygulama 
kimliği, ekran 
çözünürlüğü 

Tanılama 
amaçları ile ve 
Oyunun 
işlevselliğini 
sağlamak için. 

Unity Cloud 
Diagnostics 
şartlarına 
uygun olarak  

 

Hootsuite(https://w
ww.hootsuite.com/le
gal/general-data-
protection-
regulation)  

Kanada 

Zaman 
zaman iletilir  

Sosyal medya 
kullanıcıları 
tarafından 
sağlanan veya 
yayınlanan 
isim, fotoğraf, 
yaş, cinsiyet, 
coğrafi konum, 
görüşler, 
tercihler ve 
telefon 
numaraları. 

Sosyal medya 
platformlarını 
merkezi şekilde 
yönetmek için. 

Hootsuite 
şartlarına 
uygun olarak 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasu
ite.com/docs/data-
processing-
agreement/)  

Hollanda 

Zaman 
zaman iletilir  

IP adresi, satış 
ve kullanım 
verileri 

Reklam 
kampanyalarım
ızın başarısını 
izlemek için. 

Steam Data 
Suite şartlarına 
uygun olarak 

 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

GameSight  

(https://console.gam
esight.io/privacy-
policy) 

Birleşik 
Devletler 

Zaman 
zaman iletilir 

Pazarlama öz 
nitelik verileri  

Oyunun 
performansını 
ve pazarlama 
çalışmalarını 
analiz etmek 
için. 

GameSight 
gizlilik politikası 
uyarınca 

 

Verilerin İmha Edilmesi 

Kişisel bilgiler, “Veri Saklama” bölümünde ayrıntıları verilen veri saklama sürelerine uygun olarak 
saklanır. Aşağıda belirtilen kişisel bilgiler hariç olmak üzere, toplanma veya kullanılma amacını yerine 
getiren ve kişisel bilgilerin elde tutulacağı süreye ulaşan kişisel bilgiler geri alınamaz bir şekilde imha 
edilecektir. Elektronik dosyalarda saklanan kişisel bilgiler, teknik yöntemler kullanılarak geri 
döndürülemez bir hâlde güvenli bir şekilde silinecek ve basılı bilgiler, bu tür bilgilerin parçalanması 
veya yakılması yoluyla imha edilecektir.  

“Veri Saklama” bölümünde ayrıntıları verilen kişisel bilgilerin aşağıdaki yasalar uyarınca saklanması 
gerekmektedir: 
 

Elektronik Ticarette 
Tüketicinin Korunması 
Kanunu, vb. 

Elektronik Ticarette Tüketicinin 
Korunması Kanununun 6. Maddesi 

Elektronik ticarette veya posta siparişi 
satışında: 

• Etiketleme ve reklamla ilgili kayıtlar 
(6 ay) 

• Bir sözleşmenin imzalanması veya 
geri çekilmesiyle ilgili kayıtlar (5 yıl) 

• Bir fiyatın ödenmesi ve mal ve 
hizmetlerin tedariki ile ilgili kayıtlar 
(5 yıl) 

• Müşteri hizmetleri veya anlaşmazlık 
çözümüne ilişkin kayıtlar (3 yıl) 

İletişim Sırlarının 
Korunması Kanunu 

Kanun Kararnamesinin 41. Maddesi, 
İletişim Sırlarının Korunması 
Kanununun 15-2. Maddesi 

• Günlük kayıtları, IP adresi (3 ay) 

• Kullanıcılar tarafından iletişim tarihi, 
iletişimin başladığı ve bittiği saat, 
kullanım sıklığı (12 ay) 

Haklarınız  

Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili hakları, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (“PIPA”) gibi geçerli 
yasalar uyarınca kişisel bilgilerinize erişme veya kişisel bilgilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya 
işlenmesinin askıya alınmasını vb. talep ederek kullanabilirsiniz.  

Ayrıca, bu hakları yasal vasiniz veya sizin tarafınızdan bu hakkı kullanma yetkisi verilmiş olan bir kişi 
aracılığıyla da kullanabilirsiniz. Ancak, bu durumda, PIPA’nın Yürürlük Yönetmeliğine uygun olarak bize 
bir vekaletname göndermelisiniz.  

Talebiniz üzerine, PIPA gibi geçerli yasalara uygun olarak gecikmeden gerekli önlemleri alacağız. 

Ayrıca herhangi bir zamanda izninizi geri çekebilir veya kişisel bilgilerin işlenmesinin askıya alınmasını 
talep edebilirsiniz.  



 

 

 
 

Kişisel Bilgilerin Ek Kullanımı ve Sağlanması 

PIPA’ya uygun olarak, veri sahiplerine dezavantajların oluşup oluşmadığı ve şifreleme gibi güvenlik içi
n gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı göz önünde bulundurularak, kişisel bilgileri, toplamanın ilk ama
cı ile makul ölçüde ilgili kapsamda olması hâlinde kullanabilir veya sağlayabiliriz. PIPA gibi ilgili yasa v
e düzenlemeler, kişisel bilgilerin kullanım amacı veya sağlanması, kişisel bilgilerin nasıl kullanılacağı v
eya sağlanacağı, kullanılacak veya sağlanacak kişisel bilgi ögeleri, veri sahiplerinin izin verdiği veya ver
i sahiplerine bildirilen/açıklanan konular, kullanım veya tedarikin veri sahipleri üzerindeki etkisi ve ve
ri sahibi bilgilerini korumak için alınan önlemler de dâhil olmak üzere genel koşullar göz önünde bulu
ndurularak kişisel bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağını veya sağlanıp sağlanmayacağını gerekli özenl
e belirleriz. Özel hususlar aşağıdaki gibidir: 
 

• ek kullanımın/sağlamanın, toplamanın başlangıç amacı ile ilgili olup olmadığı; 

• kişisel bilgilerin toplandığı koşullar ve işleme ile ilgili uygulamalar ışığında ek 

kullanımın/sağlamanın öngörülebilir olup olmadığı; 

• ek kullanımın/sağlamanın veri sahibinin çıkarlarını haksız biçimde ihlal edip etmediği ve 

• takma ad veya şifreleme gibi gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı. 

İrtibat 

Kişisel bilgilerinizi korumak ve kişisel bilgilerinizle ilgili şikâyetleri ele almak için, kişisel bilgilerinizi 

yönetmekten ve korumaktan sorumlu olan aşağıdaki departmanı atadık.  

• Kişisel bilgilerinizin yönetiminden ve güvenliğinden sorumlu olan Veri Koruma Bölümü 

• E-posta: privacy@10chambers.com  

 

mailto:privacy@10chambers.com

