Ashoka Gizlilik Politikası
Açıklama Metni
Geçerlilik Tarihi: 25 Mayıs 2018
GİRİŞ
İşbu gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası"), Ashoka'nın ("Ashoka" ve/veya “biz”) çevrimiçi bilgi
uygulamalarını ve doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayan verilerin ("Kişisel Veri") Ashoka web
sitelerinde (topluca "Site") toplanma ve kullanılma şekline dair yapılabileceğiz tercihleri açıklamak için
sunulmuştur.
Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımızı, kullanacağımızı ve
işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatli bir şekilde okuyun. Bu Gizlilik Politikasını veya
herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Siteye erişmemeniz gerekmektedir. Bu Gizlilik Politikası,
yukarıda verilen geçerlilik tarihi itibariyle geçerlidir ve aşağıda "Ashoka Gizlilik Politikasına Değişiklikler"
bölümünde belirtilen değişikliklere tabidir.
TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER
Sitenin web sunucuları, Siteye yapılan kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlüğü bilgilerini
toplar. Bu bilgi, performans ve güvenlikle ilgili işlevler de dahil olmak üzere Site ile ilgili sorunların
giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek olarak, istatistiksel kullanım ve IP
adresinizin anonim halini de içeren telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların siteye
nasıl eriştiklerini ve kullandıklarını değerlendirmemize yardımcı olması için Google Analytics hizmetini de
kullanmaktadır. Bu bilgiler, Siteye erişildiğinde ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar gibi Sitenin
çalışması ve kullanımı hakkında toplu istatistik oluşturmak ve Sitenin nasıl kullanıldığını ve gelecekte nasıl
geliştirilebileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgileri derlemek için kullanılır.
Birçok hizmete benzer şekilde Google Analytics, bizim durumumuzda olduğu gibi kullanıcı etkileşimlerini
izlemek için, kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılan birinci
taraf tanımlama bilgileri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak
için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamaksızın web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemize
yaptığınız ziyaretleri etkilemeyecek şekilde Google Analytics kapsamı dışında kalabilirsiniz. Kullandığınız
tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilme kapsamı dışında kalma ile ilgili daha fazla
bilgi için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google sayfasını ziyaret edin.
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Genel itibariyle Siteyi ziyaret ettiğinizde rastlantısal olarak sadece, Siteye erişmenizi ve uygun içerik
sağlamamızı temin eden IP adresiniz ve/veya tarayıcınız ya da bilgi işlem cihazınızla ilgili bilgileri
topluyoruz. Bununla birlikte kayıt olmak, bağış yapmak, bizimle iletişime geçmek, haber ve güncellemeler
istemek ya da Site aracılığıyla başka işlemler yapmak için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar da
vardır.
Bu Kişisel Veriler şunları içerir:
•
•
•

isim, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;
organizasyon (organizasyon adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma alanları,
diller ve konum;
yanıt vermeyi kabul ettiğiniz tüm anketlerin sonuçları.

İlaveten, örneğin bir arkadaşınızı aday göstermek veya işe alım için birini tavsiye etmek için başka kişilerle
ilgili Kişisel Veriler de sağlayabilirsiniz. Bu sürecin bir parçası olarak bize, kendiniz dışındaki kişiler hakkında
ad, iletişim bilgileri, konum, organizasyon, çalışma alanları ve diğer ilgili bilgileri de sağlamanız gerekir.
Göndermeden önce söz konusu kişinin Kişisel Verilerini bizimle paylaşmak için izin isteyerek aldığınızı
kabul ve tasdik edersiniz.
TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ
Size karşı duyarlı olmak meşru menfaatlerimizin gereği olduğundan ve ürünlerimiz ile
organizasyonumuzun düzgün işlemesinin sağlanması için, bilgilerinizi: bağışlar ile ilgili işlem yapmak,
organizasyonumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, aday sosyal girişimcileri değerlendirmek, bilgi
isteklerine veya Ashoka personeliyle bağlantılı taleplere yanıt vermek ve tarafınızdan gönderilen anket
yanıtlarını işlemek için kullanıyoruz. Topladığımız Kişisel Verileri ayrıca, Siteyi geliştirmek ve Sitenin
içeriğinin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak; Siteyi yönetmek ve sorun giderme,
veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçlı dahil olmak üzere dahili işlemler için veya Siteyi
güvenli tutmak için de kullanıyoruz.
İzin vermeniz durumunda Kişisel Verilerinizi, size bültenler ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle
alakalı olacağını düşündüğümüz bilgileri göndermek için kullanıyoruz. Bu izni, sağlanan herhangi bir
"aboneliği iptal et" bağlantısını kullanarak veya turkiye@ashoka.org adresinden bizimle iletişime geçerek
istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Kişisel Verileri ortaklarımız, iştiraklerimiz, danışmanlarımız ve tedarikçilerimizle paylaşıyoruz. Bu birimlerle
yaptığımız sözleşmeler, söz konusu birimler tarafından Kişisel Verilerinizin gizli tutulmasını ve Kişisel
Verilerinizin amacı dışına çıkılmayacak şekilde yalnızca işlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde
kullanılmasını şart koşar. Bunlara ilaveten, bizim adımıza iş yapmak üzere başka şirketler ve kişilerle de
(topluca "Hizmet Sağlayıcıları") sözleşme yapıyoruz:
•

Standart internet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış biçimlerinin ayrıntılarını toplamak için
üçüncü taraf bir hizmet olan Google Analytics'i kullanıyoruz. Bunu, sitenin çeşitli kısımlarını ziyaret
eden ziyaretçilerin sayısı gibi şeyleri tespit etmek için yapıyoruz. Bu bilgiler, kimsenin kimliğini
açığa çıkarmayacak şekilde işleniyor. Web sitemizi ziyaret edenlerin kimliklerini tespit etmeye
yönelik hiçbir teşebbüste bulunmuyor ve Google'ın, böyle bir teşebbüste bulunmasına izin
vermiyoruz. Google Analytics gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Google
Analytics Gizlilik Politikasına bakın;
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•

•

•

•

İletişimlerimizi kolaylaştırmak, bağışları kaydetmek ve adayları işlemden geçirmek amacıyla
kullandığımız bileşen verilerini yönetmek için üçüncü taraf bir sağlayıcı olan Salesforce'u
kullanıyoruz. Salesforce'un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Salesforce Gizlilik
Politikasına bakın;
E-posta iletişimimizi sağlamak için üçüncü taraf bir sağlayıcı olan Mailchimp'i kullanıyoruz.
İletişimlerimizi izlememize ve geliştirmemize yardımcı olması için endüstri standardı teknolojiler
kullanarak e-posta açma ve tıklamalar hakkında istatistik topluyoruz. Mailchimp'in gizlilik
uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Mailchimp Gizlilik Politikasına bakın;
Web sitemizi sunmak için üçüncü taraf bir hizmet olan GoDaddy kullanıyoruz. Site altyapısı ile ilgili
sorunları gidermemizi sağlaması için rastlantısal olarak standart internet günlüğü bilgilerini
topluyoruz. GoDaddy’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için GoDaddy Gizlilik
Politikasına bakın;
Site güvenliğini sağlamak ve performansı artırmak için üçüncü taraf bir hizmet olan Sucury
kullanıyoruz. Sucuri’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Sucury Gizlilik
Politikasına bakın;

Bu Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinizi gizli tutmalarını ve Kişisel Verilerinizi amacı dışına çıkmayacak
şekilde yalnızca işlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanmalarını sağlamak amacıyla makul
adımlar atıyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ
Bilgilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde saklıyoruz:
•

Bizden iletişim almak için kaydolursanız aboneliğinizi iptal edinceye kadar bilgilerinizi saklarız;
aboneliğinizi iptal edince yalnızca abonelik iptali tercihinize saygı göstermemizi sağlayacak bilgileri
saklarız;

•

Ashoka'da bir pozisyon için başvuruda bulunursanız bilgilerinizi, işe alma sürecini
kolaylaştırmak, ilgi alanlarınıza veya profilinize uygun yeni pozisyonlar hakkında size bildirimde
bulunmak için gerekli olan bir süre boyunca ve her iki durumda ilginizin devam ettiği yeniden teyit
edilmediği sürece, en fazla (2) yıl süreyle saklarız. İşe kabul edilen bir aday
iseniz bilgilerinizi, istihdam edildiğiniz süre ve buna ilaveten işten ayrılma tarihinizi takip eden 6
yıl boyunca çalışan dosyanızın bir parçası olarak saklarız.

Saklama süresinin sonunda, tarihsel davranışları anlamamıza ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olması için
bilgilerinizi, derlenmiş ve anonim bir biçimde saklayabiliriz.
Kişisel Verileriniz, yasalar veya mahkeme kararının gerektirmesi durumunda daha uzun süreyle ve/veya
savunma veya yasal hak başvurusu maksatlı olarak ihtiyaç olduğu kadar saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILMASI
Ashoka dünya çapında faaliyet göstermekte olup Kişisel Verileriniz, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak
amacıyla, ikamet ettiğiniz bölgenin yargı alanı dışında bulunan başka yargı alanlarındaki, özellikle Birleşik
Devletler ‘deki, Hizmet Sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel Verilerinizi Hizmet Sağlayıcılarımızla, bizim
adımıza hizmetler sunabilmeleri için paylaşıyoruz. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım,
erişim veya değişikliklere karşı korumak için Hizmet Sağlayıcılarımızdan gerekli teknik ve kurumsal
önlemleri almalarını şart koşuyoruz.
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Kişisel Verilerini İş İlanları Panosu aracılığıyla bir iş başvurusu kapsamında gönderen kullanıcıların
bilgilerini, referans olabilmeleri için sizi tanımaları amacıyla referans gösterilen kişilerle paylaşıyoruz.
Burada belirtilenler dışında, Site üzerinden sağladığınız hiçbir Kişisel Veriyi, önceden yazılı onayınız
olmadan satmıyoruz.
Bilgileriniz, yasal olarak gerekli olduğu takdirde ya da söz konusu kullanımın şunları gerçekleştirmek için
makul ölçüde gerekli olduğuna inanmamız durumunda kolluk kuvvetleri, kamu makamları ya da diğer
kuruluşlarla paylaşılacaktır:
•
•
•
•

yasal bir zorunluluğa, işleme veya talebe uymak;
herhangi bir olası ihlalin araştırılması dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımızı ve diğer
sözleşmeleri uygulamak;
güvenlik, sahtekarlık veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka bir şekilde ele
almak; ya da
yasaların gerektirdiği veya izin verdiği kadarıyla bizim, kullanıcılarımızın, üçüncü bir tarafın veya
kamunun haklarını, malını veya güvenliğini korumak (sahtekarlığın önlenmesi ve kredi riski
azaltma maksatlarıyla başka şirket ve kuruluşlarla bilgi değişimi dahil).

Bilgileriniz şu durumlarda üçüncü taraflara da açılacaktır:
•
•

herhangi bir işletme veya varlık sattığımızda veya satın almamız halinde; ki bu durumda
verileriniz söz konusu işletme veya varlığın muhtemel satıcısına veya alıcısına açılacaktır; veya
Varlıklarımızın tamamının veya hemen hemen tamamının üçüncü bir tarafça satın alınması
halinde; ki bu durumda devredilen varlıklar sizin hakkınızda tarafımızdan tutulan bilgileri
içerecektir.

Ashoka Kişisel Verilerinizle ilgili yürürlükteki yerel yasalara uyacak ve aksi halde Kişisel Verilerinizin devir
öncesinde olduğu gibi aynı korumaya tabi tutulması için elinden gelen çabayı gösterecektir. Kişisel
Verileriniz farklı bir gizlilik politikasına tabi hale gelirse Ashoka, yürürlükteki yerel yasalara uyacak ve aksi
halde söz konusu değişikliği size bildirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir.
ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ
İzleme teknolojileri, basitlik olması açısından burada çerezler olarak ifade edilmiştir, internette
gezinme etkinliğiniz ile ilgili küçük bilgi parçacıklarını toplamak ve saklamak üzere tasarlanmıştır ve
genellikle oturum yönetimi, multimedya oynatma ve performans izleme gibi bir dizi işlevi sağlamak için
kullanılır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, tercihleriniz ve Site görüntüleme biçimleriniz hakkında bilgi toplamak
için tarafımızdan veya Hizmet Sağlayıcılarımız tarafından tarayıcınıza tanımlama bilgileri yerleştirilir.
Çerezler ve bunların yönetilmesi hakkında daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org/ adresinde
bulabilirsiniz. Çerezleri şu amaçlarla kullanıyoruz:
•
•
•
•

Size alakalı içerik sunmak;
Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunu etkinleştirmek;
Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;
Site performansını ve içerik alaka düzeyini yükseltmek
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Sitede kullandığımız tanımlama bilgileri türleri ve bunların kontrol edilmesi hakkında daha fazla bilgi için
lütfen http://www.ashokaturkiye.org/ adresinde bulunan ve bu Gizlilik Politikasının bir parçası olan
Çerez Politikamıza bakın.
BAĞLANTILI SİTELER
Size kolaylık sağlamak için Sitede, başka web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı veren köprüler
yayınlanabilir. Bağlantılı Sitelerin veya sahibi olmadığımız ya da kontrol etmediğimiz hiçbir şirketin gizlik
uygulamalarından sorumlu değilizdir ve bu Gizlilik Politikası, söz konusu gizlilik uygulamaları için geçerli
değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladığımız bilgilere ek olarak bilgi toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin,
söz konusu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan hizmetlerin veya ürünlerin ya da Bağlantılı Sitelerde
bulunan içeriklerin hiçbiri tarafımızdan uygun bulunmuş değildir. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl
kullanıldığını ve korunduğunu anlamak için ziyaret ettiğiniz tüm Bağlantılı Sitelerin gizlilik politikalarını
arayıp bulmanızı ve okumanızı öneririz.
ÇOCUKLAR
Hizmet, 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve söz konusu
çocuklardan bilerek Kişisel Veri toplamıyoruz. 18 yaş altındaki bir çocuktan bilmeden Kişisel Veri
topladığımızı fark edersek bu bilgileri veri tabanımızdan silmek için her türlü çabayı gösteririz. 18 yaş
altındaki bir çocuktan bilmeden Kişisel Veri topladığımızı fark ederseniz lütfen
turkiye@ashoka.org adresinden hemen bizimle iletişime geçin.
GÜVENLİK
Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım,
erişim veya değişikliklere karşı korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alıyoruz. Ne yazık ki,
bilgilerin internet veya e-posta yoluyla iletilmesi tamamen güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için
elimizden geleni yapmakla birlikte Sitede veya e-posta yoluyla iletilen bilgilerinizin güvenliğini garanti
edemiyoruz; her türlü iletimin riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık
ve yetkisiz kullanım, erişim veya değişikliklere karşı korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri
alıyoruz.
HAKLARINIZ
Sizinle ilgili tuttuğumuz Kişisel Verilere erişim hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde,
Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, belirli durumlarda saklama amaçları dışında
Kişisel Verileri işlemeyi durdurmamızı isteme ve Kişisel Verilerinizin yaygın olarak kullanılan, makinece
okunabilir formatta bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bu hakları, turkiye@ashoka.org adresinden bizimle
iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin, örneğin yasal bir uyuşmazlık bağlamında veya
yasaların gerektirmesi gibi durumlarda, saklanması gerektiğinde düzeltme veya silme talebinizi
reddedebiliriz.
Bize Kişisel Verilerinizi işleme izni vermiş olduğunuz durumlarda turkiye@ashoka.org adresinden bizimle
iletişime geçerek izninizi dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Hakkınızdaki Kişisel Verileri, size pazarlama iletişimleri göndermek maksadıyla, bu amaçla profiller
oluşturduğumuz durumlar da dahil olmak üzere, işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkına
sahipsiniz; itiraz etmeniz durumunda Kişisel Verileri bu amaçla işlemeyi durdururuz.
ŞİKAYETLER
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Kişisel Verilerinizi işleme şeklimize dair bir şikâyette bulunmak isterseniz ilk olarak lütfen
turkiye@ashoka.org adresinden bizimle iletişime geçin; isteğinizle en kısa sürede ilgilenmeye gayret
edeceğiz. Bizimle iletişime geçmeniz, veri koruma yasalarını ihlal ettiğimizi düşündüğünüz durumlarda
yaşadığınız ya da çalıştığınız ülkedeki veri koruma denetim otoritesine hak talebi başvurusu yapma
hakkınızı kısıtlamaz.
ASHOKA GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER
Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Revize etmemiz halinde yeni
politikayı web sitemizde yayınlar ve geçerlilik tarihini değiştiririz. Bu nedenle, gizlilik politikasını sık sık
gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam
etmeniz, yerel yasaların aksini gerektirdiği durumlar dışında, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına
gelecektir.
BİZE ULAŞIN
Kişisel Verilerinizi kullanmamızla ilgili sorularınız, endişeleriniz veya şikayetlerinizi ya da Kişisel Verilerinize
erişim, bu verilerde düzeltme veya silme taleplerinizi şu adrese gönderebilirsiniz:
Ashoka Vakfı
Asmalı Mescit Mah. General Yazgan Sk.
No: 14, Beyoğlu – İstanbul
Turkey
Veri gizliliği ekibimize turkiye@ashoka.org e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz.
AB'deki kullanıcılar, aşağıdaki adresten AB temsilcimize ulaşabilirler:
Prinzregentenplatz 10
München, 81675 DE
Almanya
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