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THX GAMES LTD., sosyal medya ağı oluşturma uygulamalarının (“SNS Apps”) kullanımını eğlenceli hale
getirmeyi kendine ilke edinmiş bir kuruluştur. Kişisel bilgilerinizin ne şekilde kullanıldığını ve paylaşıldığını
önemsediğinizi ve bu bilgilerin güvenliği hakkında endişeleriniz olması durumunda da uygulamalarımızı
kullanırken rahat olamayacığınızın pekala farkındayız. THX GAMES LTD., kullanıcılarının kişisel bilgilerinin
gizlilik haklarına saygı duyar ve bu yüzden kişisel bilgilerinizi korumak için daima elinden gelenin en iyisini
yapar.
Sizlerden SNS Apps yoluyla topladığımız kişisel bilgilerinizin hangi amaçla ve ne şekilde kullanıldığını anlamak
için lütfen aşağıda yer alan gizlilik şartnamesine („Policy”) bir göz atın.
Bahsi geçen şartname yukarıda yer alan “en son güncelleme” tarihi itibariyle geçerlidir. Bu şartnamede yer alan
hükümleri değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Eğer şartnamede yapılan değişiklik kayda değer bir önem taşıyor
ise, “şartname değişikliğini” websitemizde yayınlayarak tarafınıza bildirmekle yükümlüyüz.
SNS Uygulamalarını (SNS Apps) kullanarak, şahsınıza ait bazı bilgilerin THX GAMES LTD Sosyal Medya
Networking Uygulamaları Hizmet Koşulları’na referans yoluyla dahil edilen bu şartnamade izah edildiği üzere
kullanılacağını kabul etmektesiniz. Kişisel bilgilerinizin başka bir yere aktarılması ve bununla müteakip farklı
bir gizlilik şartnamesine konu olması durumunda bu durumu size bildirerek; size, kişisel bilgileriniz yeni bir
şartnameye konu olmadan önce bu ilkeleri gözden geçirme, ve arzu ederseniz reddetme, imkanını sunacağız.
Ziyaret ettiğiniz sosyal medya siteleri ile ilgili hizmet koşullarını ve gizlilik şartnamesini okumak ve kabul
etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. SNS Uygulamalarımızın kullanımını öneren veya bu uygulamalarla
herhangi bir şekilde ilişkisi olan sosyal medya siteleri de dahil olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların gizlilik
uygulamalarının sorumluluğunu kabul etmemekteyiz. Bu şartname şirketimizin SNS Uygulamalarının kullanımı
ile ilgilidir ve sadece THX GAMES LTD. tarafından toplanan bilgiler için geçerlidir.

Sözkonusu Kişisel Bilgiler
Satın Alma ile İlgili Bilgiler
THX GAMES LTD.’den, SNS Uygulamaları ile alakalı bir satın alma gerçekleştirdiğinizde veya bir
promosyonla ilgili bilgi doldurduğunuzda, THX GAMES LTD. olarak bize sunmuş olduğunuz bilgileri teslim
alıyor ve kaydediyoruz. İsim, soyisim, geçerli bir e-mail adresi veya kredi kartı fatura bilgileriniz; oyun parası
veya sanal materyal satın alabilmeniz, bir promosyondan faydalanabilmeniz veya tarafımızla herhangi bir
ticari ilişki kurabilmeniz için bazı durumlarda gerekli olabilir. Tabi ki, bu bilgileri bizimle paylaşmamayı
seçebilirsiniz fakat bu durumda SNS Uygulamalarımızın birçok özelliğinden ve bu özelliklerin avantajlarından
faydalanamayacaksınız.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Bizimle her etkileşime girdiğinizde, bazı çeşitli bilgiler tarafımıza ulaşmakta ve tarafımızca kaydedilmektedir.
Örneğin; SNS uygulamalarızı ne amaçla ve nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olması için ya da ürünlerimizin
ve hizmetlerimizin otomatik güncellenmesini gerçekleştirmek için ( yeni özellikler, hata giderme vs. ), uygulamayı
kullandığınız cihazla zaman zaman otomatik bilgi alışverişinde bulunuruz. Ayrıca, internet tarayıcınız SNS
uygulamalarımızdan birine giriş yaptığında, bazı çeşitli bilgileri elde etmek için birçok web sitesi gibi biz de “cookie”
ve benzeri otomasyon araçlarını kullanmaktayız.

------------2---------------------Yukarıda bahsi geçen bilgiler genelde ürün ve servislerimizin iyileştirilmesinde kullanılacağı gibi, bazen de
bizimle yaşadığınız deneyimi kişiselleştirmeniz ya da sizin tercih ve kullanımınıza göre ayarlanmış belirli hizmet
ve ürünleri size sunmamız için kullanılacaktır. Ek olarak, sunucularımız bilgisayarınızın IP adresini ve internet
tarayıcınız ve alan adınız hakkındaki diğer teknik bilgileri de otomatik olarak tanıyacaktır. Detaylı bilgi için
aşağıda yer alan “IP Adresi Bilgisi” başlığı altındaki bölüme göz atın.
IP Adresi Bilgisi
Bir sosyal medya sitesindeki SNS uygulamalarımızdan birini kullandığınız veya herhangi bir sosyal medya
sitesine SNS uygulamalarımızdan biri üzerinden bağlandığınız her defasında, web sunucularımız bilgisayarınızın
IP adresinin yanısıra internet tarayıcınız ve alan adınız hakkındaki diğer teknik bilgileri de otomatik olarak
tanıyacaktır. Ayrıca sunucularımız aşağıda yer alan sebeplerden dolayı, uygulamamızı kullandığınız cihazın IP
adresine ve bu cihazın diğer bilgilerine bakma gereği duyabilir:
Cihazınızın belirttiği coğrafik konuma göre esas alınmış, ilginizi çekebilecek spesifik veya lokalize edilmiş
içerik ve reklamları göstermek,
SNS Uygulamalarının belirli özelliklerini etkinleştirmek,
Bölgenize uygun para birimini belirtmek.

IP adresinizi, sizin hakkınızdaki kimlik tayin edici diğer bilgiler ile asla kombine etmemekteyiz.
Sosyal Ağ Kullanımınız Üzerinden Topladığımız Bilgiler
Bir sosyal medya sitesindeki SNS uygulamalarımızdan birini kullandığınız veya herhangi bir sosyal medya
sitesine SNS uygulamalarımızdan biri üzerinden bağlandığınız her defasında, bu SNS Uygulamasını
kullanım şekliniz ile ilgili bazı bilgileri (oyun skorunuz, oyunları nasıl oynadığınız, oyun içerisindeki sanal
materyallerinizi ve sanal paranızı nasıl kullandığınız vb.) kaydettiğimiz durumlar olacaktır. Ayrıca, üyesi
olduğunuz sosyal ağ sitesinin Hizmet Koşulları uyarınca görüntülenmesine izin verdiğiniz bazı bilgileri ve bu
sosyal ağ sitesinin THX GAMES LTD.’ye göndermesine izin verdiğiniz diğer ek bilgileri de zaman zaman
veritabanımıza kaydediyor olacağız.
Bu bilgilere isminiz, yaşınız, e-mail adresiniz, bilgisayar ya da interneti kullandığınız cihazın lokasyonu,
profil resminiz, cinsiyetiniz, üyesi olduğunuz sosyal ağ sitesinde yer alan “arkadaşlarınız”ın isim bilgileri ve
resimleri dahildir, fakat sözkonusu bilgiler sadece bunlarla sınırlı değildir. Ek olarak, üyesi olduğunuz sosyal
ağ sitesi tarafından THX GAMES LTD.’ye iletilecek, bu site üzerindeki arkadaşlarınız hakkındaki diğer temel
bilgiler de bu bilgilere dahildir. Üyesi olduğunuz sosyal ağ sitesinin, yukarıda bahsi geçen bilgileri tarafımızla
paylaşmamasını tercih edebilirsiniz fakat bu durumda SNS Uygulaması olan oyunlarımızı oynayamayacak ve
SNS uygulamalarımızın çeşitli özellik ve avantajlarından faydalanamayacaksınız.

Hata Raporları
SNS Uygulama oyunlarımızı oynarken zaman zaman bazı hatalarla karşılacaksınız. Bu gibi durumlarda size,
THX GAMES LTD.’ye bir hata raporu göndermek isteyip istemediğinizi soran bir talep yollayacağız. Eğer bir
hata raporu göndermek istemiyorsanız, “İptal” seçeneğini işaretleyiniz. Eğer raporu göndermek istiyorsanız,
bilmeniz gerekir ki bu raporda e-mail adresinizin yanısıra; THX GAMES LTD. yazılım versiyonunuz,
kullandığınız işletim sistemi ve oyun esnasındaki klavye, mouse kayıt girdileri gibi sizinle ilgili kişisel bilgi
içermeyen bazı ek bilgiler yer alacaktır. THX GAMES LTD. Müşteri Hizmetleri, karşılaştığınız hata ile ilgili
bilgil alışverişinde bulunmak amacıyla e-mail adresiniz üzerinden sizinle iletişime geçebilir.

Cookieler (çerezler)
Cookieler (çerezler), her kullanıcının hard diskine otomatik olarak kaydedilen ve kullanıcıların çevrimiçi
aktiviteleri ile ilgili bazı bilgileri içeren ufak metin dosyalarıdır.
SNS Uygulamalarımızdan herhangi birini kullandığınızda THX GAMES LTD. bilgisayarınıza „cookieler”
yollar. Bu cookiler yoluyla topladığımız bilgiler ise, sosyal ağ siteleri üzerinden herhangi bir SNS Uygulaması
oyunumuzu oynamak için giriş yaptığınızda sizi otomatik olarak tanımak, bunun yanında hizmet standardlarımızı
yükseltmek ve SNS Uygulamalarımızı daha eğlenceli ve kullanımı kolay bi hale getirmek amacıyla kullanılır.
Çeşitli bilgileri toplamak amacıyla üçüncü parti reklam siteleri de bilgisayarınıza cookie (çerez) yollayabilir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan Üçüncü Parti Reklam Şirketleri bölümüne göz atın.
---------------3-----------Birçok tarayıcının araç çubuğunda yer alan “Yardım” sekmesi size; tarayacınızın yeni cookieleri kabul etmesini
nasıl engelleyeceğinizi, yeni bir cookie almanız durumunda tarayıcınızın sizi uyarmasını nasıl sağlayacağınızı
veya cookieleri nasıl tamamen ortadan kaldıracağınızı gösterecektir. Tarayıcınızın bütün cookieleri reddetmesi ya
da herhangi bir cookie tarafınıza iletildiğinde sizi uyarması için, kısacası yaptığınız ayarların geçerli olması için,
tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Ancak, cookieleri geçersiz kıldığınızda SNS Uygulamalarımızın
birçok önemli özelliğinden faydalanamayacaksınız.

Diğer Siteler
SNS Uygulamalarımız uygulamamıza giriş yaptığınız sosyal ağ siteleri de dahil olmak üzere birçok diğer
websitesi ve bu sitelerin önerdiği içeriğe ulaşmanızı sağlayacak linkler içerebilir. Bahsi geçen bu siteler, şahsınıza
ait bilgiler ve cookiler (çerezler) ile ilgili kendi gizlilik politikalarına sahiptir. Bu sitelerin gizlilik şartnamelerini
ve politikalarını incelemek ise sizin sorumluluğunuzdadır.

Uluslararası Operasyonlar, Transferler ve Bulut Bilişim
THX GAMES LTD. iştirakleri ve THX GAMES LTD.’ye bağlı diğer şirketler birçok ülkede faaliyet
göstermektedir. Sizden alınan yada tarafınızca gönderilen bilgiler ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki bir lokasyona
transfer edilebilir ve buradaki sunucularda veya teknik ekipmanda depolanabilirler. Bu bilgilerin gönderilmiş
olduğu sunucular ya da teknik ekipman bu bilgileri almak, depolamak ve işlemek için THX GAMES LTD. ile
kurumsal işbirliğindeki üçüncü bir şahıs veya kurum tarafından sahip edinilmiş ya da işletiliyor olabilir. Ek
olarak, THX GAMES LTD ya da bahsi geçen üçüncü şahıs veya kurumlar şahsınıza ait bilgileri ilaveten başka
bir ülkede yer alan sunucu veya teknik ekipmana transfer edebilir, burada depolayabilir ve işleyebilir. Lütfen
unutmayın ki, diğer ülkelerin bilgi koruma kanunları ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları ile her zaman paralellik
göstermeyebilir. Kişisel bilgilerinizi bir SNS Uygulaması yoluyla ilettiğiniz zaman; bu bilgilerin, bu bölümde de
bahsedildiği gibi, transfer edilmesine, depolanmasına ve işlenmesine de izin vermiş oluyorsunuz.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?
THX GAMES LTD. aşağıda yer alan sebeplerin herhangi birinden dolayı sizden aldığı bilgileri kullanabilir:

SNS Uygulamalarımız ve reklamlarımız da dahil olmak üzere ürün ve servislerimizi geliştirmek ve müşteri
istek ve tercihlerini en iyi biçimde karşılamak amacıyla, gerek bütünsel gerek kişisel bağlamda;
kullanıcılarımızın, ürün ve servislerimizi nasıl kullandığını ve bunlara erişimi nasıl sağladığını daha iyi
anlayabilmek için
Kişiselleştirilmiş deneyim ve tavsiyeler, özelleştirilmiş dil ve lokasyon ayarları, kişiselleştirilmiş yardım ve
yönerge seçenekleri veya ürün ve servislerimizin kullanımıyla ilgili siz ve diğer müşterilerimize gerekli
yanıtları vererek SNS uygulamalarımızı geliştirmek için
Üçüncü şahıs veya kurumlara telif hakkı vb. ödemelerimizi gerçekleştirmemiz için gerekli olan satın alma
ve kullanım takibatının yapılması için. Bununla birlikte, sizi tanımlayacak kişisel bilgiler, size bir bildiri
yollanıp; bu bilgilerin paylaşılmasından vazgeçmenize imkan verilmediği sürece üçüncü şahıs veya
kurumlarla paylaşılmayacaktır.
SNS Uygulamalarımızı size ulaştırmak, sanal para, sanal materyal ve/veya THX GAMES LTD.’den
aldığınız diğer ürün ve servisler için tarafınıza ücretlendirmede bulunmak, çeşitli vergi masraflarını
faturanıza eklemek veya faturanızdan düşmek, hesabınıza ilişkin özel durumlar veya müşteri hizmeti,
yetkilendirme, hesap geçmişi tatbiki ve faturalandırma amacıyla sizinle iletişim kurmak. THX GAMES
LTD. üzerinden yaptığınız alışverişlerin gerçekleştirilmesi için kredi kartı yetkilendirme izni ve onayı
gerekmektedir (kısıtlı bir coğrafya için mevcut olan bazı ürün ve servisler coğrafi konum doğrulaması da
gerektirmektedir).
Size içerik, servis, oyun ve diğer ürünlerimizi önermek için
--------4-------------Ürün ve servislerimizle ilgili anketlere katılmanızı rica etmek için
Haber bülteni, kampanyalar, promosyonlar ve hedefe yönelik reklamları size ulaştırmak için
SNS Uygulamalarımızı size ulaştırmak; hesabınıza ilişkin özel durumlar veya müşteri hizmeti, yetkilendirme
ve hesap geçmişi tatbiki gibi diğer durumlarda sizinle iletişim kurmak için
Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıs veya kurumlara satmıyor ve kiralamıyoruz; fakat bilgilerinizi bizim adımıza
vekaleten işlem yapan ya da bizim bir iştirakimiz veya alt kuruşumuz olan üçüncü şahıs veya kurumlarla
paylaştığımız durumlar olacaktır. Bahsi geçen üçüncü şahıs veya kurumlar THX GAMES LTD.’ye ödeme
işlemleri gerçekleştirme, pazarlama, hizmet sorunlarını çözme ve SNS Uygulamalarının işleyişiyle ilgili hataların
düzeltilmesinde yardımcı olmaktadır. Ancak, bu üçüncü şahıs veya kurumlara kişisel bilgilerinizi özgürce
paylaşma veya kullanma hakkını (iştiraklerimiz ve alt kurumlarımız hariç) vermemekteyiz.

Bilgilerinizi Ne zaman ve Nasıl Paylaşıyoruz?
Kullanıcılarımız hakkındaki bilgiler, bizim işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor; fakat bu bilgileri başkalarına
satmak bizim işimizin bir parçası değil. Kullanıcılarımızın bilgilerini sadece yukarıda açıklanan sebeplerle
uyumluluk gösterdiği takdirde ve kullanıcılarımız izin verdiği sürece paylaşıyoruz.
THX GAMES LTD. İştirakleri: Bilgilerinizi, işbu Gizlilik Şartnamesi’ne tabi veya en az bu şartnamedeki
kadar korumacı ilkeler doğrultusunda hareket eden; sahip olduğumuz ya da yönettiğimiz iştiraklerimiz
ve/veya bize bağlı diğer şirketler ile paylaşma durumumuz sözkonusudur.
Anlaşmalı Taraflar ve Vekiller: Belirli işleri bizim adımıza yürütmesi için diğer şirket ve bireyleri
vekaleten görevlendirebiliriz. Bu belirli işler; posta ve e-mail gönderimi, müşteri listelerinde tekrarlanan

yerlerin düzenlenmesi, data analizi, pazarlama yardımı (data ile ilgili pazarlama ve reklam programları),
kredi kartı ödeme işlemleri, müşteri desteği veya olağan iş süreci içerisinde gerekebilecek diğer servisleri
kapsamaktadır. İşbu içincü şahıs ve kurumlar vekaleten yürüttükleri görevleri gerçekleştirmek için gerekli
olan kişisel bilgilere erişim hakkına sahiptir.
Bu şirket ve şahıslar aşağıda yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür:
(1) Bahsi geçen kişisel bilgilerin korunması için en azından işbu gizlilik şartnamesinde belirtilen korumayı
sağlayacak ve garanti edecek
ve
(2) Şahsınıza ait bilgileri yalnızca tarafımızca belirtilen ve sağlamak zorunda oldukları hizmetleri
gerçekleştirmek amacıyla kullanacaklardır. İşbu üçüncü şahıs veya kurumların kontrat dışı davranış ve
ihmallerinden tarafımız sorumlu değildir, yürürlükteki kanunların getirdiği sorumlulukların haricinde.
Birlikte Önerilen Ürün ve Servisler: Zaman zaman size, başka bir kuruluşla ortak olarak sunduğumuz
ek bir ürün veya servisi ya da bir THX GAMES LTD. ürününün/servisinin kullanımını kolaylaştıran veya başka
bir kurumun THX GAMES LTD ürün veya servisi ile ilişkili bir ürün veya servisini önerebiliriz. Başka bir firma/
firmalarla ortak geliştirilen, lisanslanan veya sponsorluğu yapılan oyunlar, başka bir kurumun THX GAMES
LTD oyununu taban alan hizmetleri, veya sizin oyun ve bilgisayar kullanım deneyiminizi daha keyifli hale
getirecek ek ürün ve hizmetler bu ürünlere örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi durumlarda, kişisel bilgilerinizin
THX GAMES LTD. tarafından kullanımı işbu Gizlilik Şartname’sine tabiyken; bu bilgilerinizin diğer kuruluş
tarafından kullanımı, o şirketin uyguladığı gizlilik şartnamesi ve hizmet ilkelerine tabidir.
--------------- 5 ----------------------Business Transfers: İşlerimizi sürekli olarak büyüttüğümüzü göz önünde bulundurursak, online mağaza,
iştirak vb. varlıkların satın alımını veya satışını gerçekleştirmemiz söz konusudur. Bu gibi işlemlerde,
kişisel bilgileriniz genellikle transferi gerçekleşen finansal varlığın bir parçası olmaya devam edecek
fakat satın alım/satış öncesinde yer alan ve karşılıklı mutabık kalınan şartnameler esas alınacaktır
(tabi ki siz aksine izin vermediğiniz takdirde). Ayrıca, THX GAMES LTD.’nin kendisinin veya esasen
sahip olduğu bütün varlıkların satılması durumunda; müşterilerimizin kişisel bilgileri, satın almayı
gerçekleştiren tarafa transfer edilip farklı bir gizlilik şartnamesine konu olmadan önce müşterilerimize bir
tebligat göndermek durumundayız.
THX GAMES LTD. ve Diğerlerinin Korunması:
Hukuki bir durum, yargısal süreç, mahkeme emri ve diğer hukuki işlemler gerektirdiği takdirde; Hizmet
İlkelerimiz veya benzeri uygulamaları icra etmek için; ya da haklarımızı, varlıklarımızı veya THX
GAMES LTD.’nin, çalışanlarının, kullanıcılarının veya diğerlerinin güvenliğini korumak için kişisel
bilgilerinizi ifşa etme hakkımızı saklı tutarız. Bu durum ayrıca, gerekli görüldüğünde dolandırıcılık
önleme veya kredi riski düşürme amaçları için diğer organizasyonlar ve/veya şirketlerle bilgi transferi
yapılmasını da içerir; fakat müşterilerimizin kişisel bilgilerinin paylaşılmasını, kiralanmasını, satılmasını
ve Gizlilik Şartnamesi’nin ve müşterilerimizin kişisel bilgilerinin ticari bir amaçla ihlalini içermez.

Hakkımdaki Bilgiler Ne Kadar Güvende?

Kişisel bilgilerinizi kayıp, kötü niyetli kullanım, yetkisiz giriş, ifşa edilme, değiştirilme ve yok edilme gibi
zararlardan korumak için ticari olarak uygun önlemleri almaktayız.
Eğer SNS Uygulamalarımızdan birinin üstünden yaptığınız bir finansal işlem uyarınca kredi kartı bilgilerinizi
THX GAMES LTD.’ye yollarsanız, THX GAMES LTD. kredi kart numaranızın son dört hanesi dışındaki hiçbir
bilgiyi depolamamak ve ifşa etmemekle yükümlüdür. Tabi ki bu durum, ödemenin işleme alınması için gerekli
bilgilerin ilgili kredi kartı şirketiyle paylaşılması durumu için geçerli değildir.
Ödemeleriniz esnasında finansal bilgilerinizin en üst düzeyde güvenliğini sağlayabilmek için, SNS
Uygulamalarımız aracılığı ile THX GAMES LTD.’ye gönderdiğiniz kredi kartı vb. bilgilerinizi şifreleyerek
aktaran Secure Sockets Layer (SSL) yazılımını kullanıyoruz.
Lütfen unutmayın ki, bilgilerinizi korumak için daima elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da; hiçbir data
güvenlik önlemi 100% güvenlik sağlamamaktadır.
Sizden aldığımuz bilgiler; Macaristan dışında, genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Üye
Devletleri ile eşdeğer derecede güvenli hizmet sağlayan, bir bölgedeki güvenli sunucularda saklanabilecek,
güvenli olarak işlenebilecek, depolanabilecek ve arşivlenebilecektir.

Kişisel Bilgilerime Ulaşabilir Miyim?

Sizden aldığımız ve sonrasında kaydettiğimiz kişisel bilgilerin güvenilir, doğru ve bütün olduğunu garantilemek
için sırasıyla izlediğimiz makul yöntemler mevcuttur. Bununla birlikte, bir veri kontrolörü olarak sizinle
ilgili kaydını tuttuğumuz “kişisel bilgilerin” bir kopyasına sahip olma hakkına (bazı durumlar dışında) sahip
olduğunuz gibi (bazı durumlarda bu kopya için sizden ufak bir işlem ücreti talep edilecektir), bu bilgilerde yer
alan tutarsızlıkları düzeltmek veya silmek adına da tarafınıza yolladığımız durumlar olacaktır. İlgili kopyaya
erişme hakkınızı kullanmak istiyorsanız privacy@triviador.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu hususta,
kimliğinizi doğrulamak ve erişim izninizi sağlamak için bize yeterli bilgi sağlamanızın yanısıra, isteğinizi yerine
getirmemiz için bize yardımcı olmanızı da istememiz gerekebilir. Talepleriniz en yakın zamanda, 40 günü
geçmemek kaydıyla, işleme alınacaktır.
---------------- 6 -------------------Lütfen unutmayın ki üye olduğunuz sosyal ağ sitesine sağlamış olduğunuz kişisel bilgiler ile ilgili yetki ve
kontrol sahibi değiliz. Üyesi olduğunuz sosyal ağ sitesine vermiş olduğunuz bilgilere erişmek ya da bu bilgileri
değiştirmek için site yetkilileriyle temasa geçmeniz ya da bu sosyal ağ sitesindeki hesabınıza giriş yapmanız
gerekecektir.

Uygulamanızı Kullanmamayı Seçebilir Miyim?
Yukarıda da bahsedildiği gibi, kişisel bilgilerinizi THX GAMES LTD. ile paylaşmama imkanınıa her zaman
sahipsiniz (gerek birinci elden, gerek üyesi olduğunuz sosyal ağ sitesine paylaşım izni vermeyerek), ama bu
durumda SNS Uygulama oyunlarımızı oynayamayacak SNS Uygulamalarımızın özellik ve avantajlarından
faydalanamayacaksınız.
Eğer promosyonal e-mailler almak ya da belirli SNS Uygulamaları ile ilgili promosyonal iletişimde bulunmak
istemiyorsanız, lütfen bunu bize bir e-mail göndererek bildirin (info@triviador.com)

13 Yaşın Altındaki Çocuklar
THX GAMES LTD. 13 yaşının altındaki bireylerden bilerek bilgi toplamaz veya talep etmez. Eğer 13
yaşın altındaysanız, lütfen bize kendinizle ilgili isim, adres, telefon numarası veya e-mail adres bilgilerinizi
göndermeye çalışmayın. Eğer herhangi bir sebeple 13 yaş altındaki bir bireyin kişisel bilgilerini kaydettiğimizin
farkına varırsak, bu bilgileri en kısa zamanda veritabanımızdan sileriz.

Üçünçü Parti Reklam Şirketleri
Bazı THX GAMES LTD. oyunlarında, SNS Uygulamalarında veya web sitemizde reklam yapmaları için
üçüncü parti reklam şirketlerinden hizmet satın aldığımız durumlar olabilir. Sistemimiz ve üçüncü parti reklam
teknolojileri, hard diskinizdeki cookilerden (çerezlerden) ve kullandığınız SNS Uygulamalarından elde edilmiş
bazı bilgileri SNS Uygulamarımız üzerinden reklam yapmak amacıyla kullanabilir. Ek olarak, reklamcılarımız
diğer sitelerdeki reklam trafiğimizi artırmak için başka üçüncü parti reklam teknolojilerini de kullanabilir.
Sizi hedef alan reklamlar doğrultusunda, kullanılan üçüncü partiye özgün cookie veya cookieler (çerezler)
bilgisayarınıza kaydedilebilir.
Aynı şekilde, çevrimiçi reklamlarımızı optimize etmek ve reklam kampanyalarımızı yönetmemizi kolaylaştırmak
için üçüncü parti reklam şirketleri de bize pixel tagler ( pixel tag ayrıca clear gif ve beacon olarak da
bilinmektedir) sağlayabilir. Beaconlar, beaconın yer aldığı site tarayıcımız tarafından ziyaret edildiğinde
tarayıcının cookielerini tanımamıza ve bu siteye hangi reklamların ziyaretçi çektiğini anlamamıza imkan sağlar.
THX GAMES LTD. kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü parti reklam şirketi ile paylaşmaz.Fakat; bir reklam şirketi
THX GAMES LTD.’den, belirli bir müşteri kitlesine (örneğin 18-24 yaş arası kadınlar) bir reklam göstermesini
istediğinde siz bu hedef kitlede yer alır ve gösterilen reklamlardan birine tıklayarak bu şirkete gerekli iletişim
bilgilerinizi verirseniz, reklam şirketi sizi ulaşmak istedikleri hedef müşteri olarak addedebilir. Bu durumda THX
GAMES LTD. sorumluluk kabul etmez.

Hizmet Koşulları

SNS Uygulamalarımızdan birini kullanmayı seçtiğinizde, yaşayacağımız herhangi bir uzlaşmazlığın bu Gizlilik
Şartnamasi’ne ve Sosyal Ağ Siteleri Uygulamaları Hizmet Koşulları’na tabi olduğunu; bununla birlikte,
bahsedilen hususlarda yaşanacak herhangi bir anlaşmazlığın ve anlaşmazlıklardan meydana gelebilecek
zararın da Macaristan hükümetinin uygulanabilir kanun ve hükümlerince değerlendirilip karara bağlanılacağını
kabul etmiş sayılırsınız. Eğer mahremiyetinizle ilgili bir endişeniz varsa; lütfen endişenizi, sorularınızı veya
açıklamanızı detaylı bir biçimde bize iletin, sıkıntınızı en kısa zamanda çözmeye çalışacağız.
---7---

Mahremiyetinizle İlgili Her Türlü Sorunuz İçin Bizimle İletişime
Geçin
Ürün, servis veya hizmetlerimizin gizlilik yönüyle ilgili sorularınız varsa veya mahremiyetinizin ihlal edildiğini
düşünüyor ve bir şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adreslerden birine yazılı bir istek mektubu
yollayın:
THX GAMES Ltd. Daróczi út 54. 1113 Budapeşte, Macaristan
Email: privacy@triviador.com

