GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
www.kasakasaa.com adlı sitemizde verilen tüm hizmetler İncilli Mahallesi 608 Nolu Sokak 3/5
Karasu/SAKARYA adresinde kayıtlı Tiyatro Etkileşim İnteraktif Çözümler adlı firmamıza aittir ve
firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve
ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin
kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, cinsiyet, telefon, adres, e-posta adresleri
ve Banka IBAN numarası gibi) sitemiz www.kasakasaa.com kanalıyla firmamız tarafından işin
doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde üyelerine sitede yer alacak içerikler ve oyunla ilgili güncellemeler
hakkında bildirimler gönderebilir ve site formatı gereği üyenin bu bildirimleri alması zorunludur.
Bildirimleri almak istemeyen üyeler, üyelikten ayrılma hakkını kullanabilirler. Firmamız ve site
yönetimi olarak site ve oyun güncellemeleri dışında reklam, promosyon ve tanıtım amaçlı
bildirimler gönderilmeyeceğini taahhüt ederiz. Sitenin işleyişi açısından oyunda en iyi skoru yapan
üyelerimize ödül verilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla verilecek nakdi ödülün üyelerimizin banka
hesaplarına havale edilebilmesi için üyemize ait IBAN bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. IBAN bilgisi
paylaşma seçeneği tamamen üyenin isteğine bağlıdır. Üyelik için ön koşul değildir. Ancak IBAN
bilgisi paylaşmayan üyelere üyelik sözleşmesi gereği ödül verilememektedir.
Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından
firmamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı
Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya
uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu
kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik
bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Kişisel bilgiler, firmamız ile kullanıcı arasında gerektiğinde iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir.
Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya sitemiz
üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından,
"Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa
edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve içerik zenginleştirme
araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak
addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir
kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek
için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
ÜYELERE AİT BANKA IBAN GÜVENLİĞİ
Firmamız, üyelerimizin paylaştığı banka IBAN numaralarını oyun içinde ödül kazanmış üyelerin
hesaplarına nakit ödülü havale etmek dışında herhangi bir işlemde kullanmayacağını ve bu
bilgileri başka firma, 3. Şahıs ve kurumlarla paylaşmayacağını taahhüt eder.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen
sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile

kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitemizin
kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara
ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan
ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Firmamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini
yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın
yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Sitemizle mail yoluyla iletişime geçerken asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi, kişisel
bilgilerinizi, banka bilgilerinizi paylaşmayınız. Kişisel bilgileriniz ile ilgili değişiklikleri üyelik
hesabınız üzerinden gerçekleştiriniz. Aksi halde E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar
tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda
garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki
bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik
iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına
(browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve
tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez
ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve
kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik
üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya
başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik
iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim
dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini
sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara
elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası
hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için admin@kasakasaa.com adresine
email gönderebilirsiniz. Tiyatro Etkileşim İnteraktif Çözümler’e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden
ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı: Tiyatro Etkileşim İnteraktif Çözümler
Adres: İncilli Mahallesi 608 Nolu Sokak 3/5 Karasu/SAKARYA
Eposta: admin@kasakasaa.com
Tel: +90-555-707-37-20 ve +90-534-212-93-24

