1. Gizlilik Politikası

1.1 “KAFANEREDE”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik
Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında
kullanabilir. “KAFANEREDE” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar
dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Üye”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında
mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı
sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.

1.2. “KAFANEREDE”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma
aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan
mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle
sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim
faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde
“Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi
şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda
kafanerede.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve
pazar araştırmaları yapmak için “KAFANEREDE”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu
firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

1.3."Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri “KAFANEREDE”
tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve
içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. “KAFANEREDE”
Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme
maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Portal”da
yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup,
“KAFANEREDE”den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

1.4. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya
"KAFANEREDE"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği
KULLANICILAR’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden,
aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu,
KAFANEREDE kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel
veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve
sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması
yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir
işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar
neticesinde KAFANEREDE bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten
tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri
Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda
kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa
Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma
Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.

1.6. “Üye”, “KAFANEREDE” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel
verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından
kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “KAFANEREDE”in herhangi
bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya
mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından
dolayı “KAFANEREDE”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru
taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere
diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek
ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7. “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “KAFANEREDE”
Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve
aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “KAFANEREDE”
tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin
de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

