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Gizlilik Politikası 

Bu gizlilik politikası, Pournader and Company Inc. d/b/a P&C Global Şirketinin (bağlı kuruluşlarla birlikte, 
"P&C Global"), web sitemiz (https://pandcglobal.com/) ve sunabildiğimiz tüm mobil uygulamalar veya 
diğer ilgili çevrimiçi veya çevrimdışı hizmetler (toplu olarak "Hizmetler") aracılığıyla aldığımız kişisel 
bilgileri nasıl topladığını, kullandığını veya ifşa ettiğini açıklamaktadır. Bu politika aynı zamanda 
bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasına dair tercihlerinizi de açıklamaktadır. Bizimle bir iş ilişkiniz varsa 
bu ilişkinin koşullarının geçerli olacağını unutmayın. 

Hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce lütfen gizlilik politikasını dikkatle okuyun. Hizmetleri 
kullanarak yayınlanan Kullanım Koşullarımıza ("Koşullar") ve bu Gizlilik Politikasına bağlı kalmayı ve 
bunlara uymayı kabul edersiniz. Koşulları ve Gizlilik Politikamızı kabul etmezseniz veya herhangi bir 
şekilde ihlal ederseniz Hizmetlere erişme veya bunları kullanma hakkınız sona erer.   Lütfen 
Hizmetlerimizle ilgili herhangi bir ihtilafta yasal haklarınızla ilgili olarak Koşullarımızın 5-6 Bölümlerine 
bakın. 

1. Bilgileri Toplama Şeklimiz 

Sizin hakkınızda aşağıdakileri de içerecek şekilde çeşitli vasıtalarla bilgi toplayabiliriz: 

• Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak doğrudan sizden topladığımız bilgiler; 

• Hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız bilgiler ve 

• Aşağıda belirtilen amaçlarla ve/veya zaten sahip olduğumuz bilgilere ek olarak, kamuya açık veri 
tabanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bizimle bağlantı kurmak için 
kullanabileceğiniz diğer üçüncü taraf kaynaklarından ve sosyal medya platformlarından ve bağlı 
kuruluşlarımızdan, ortaklarımızdan veya üçüncü taraflardan topladığımız bilgiler. 

2. Topladığımız Bilgi Türleri 

Size Hizmetlerimizi daha iyi sunabilmek için aşağıdaki kategorilerde bilgi toplayabiliriz:  

• Adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve bazı iletişimlerimize kaydolmayı 
da içerebilecek ticari ilgi alanlarınız gibi iletişim bilgileri; 

• E-posta, internet formu, posta, telefon veya diğer kanallar aracılığıyla sizinle yaptığımız 
iletişimler;  

• Bizimle bağlantı kurduğunuz çevrimdışı aktiviteler (örneğin telefon, konferanslar) ve 

• Sonraki bölümde açıklanan Çevrimiçi Kullanıcı Aktivitesi.  

Bize başka bir bireyle ilgili bilgi verirseniz bu kişinin bilgilerini bize vermeniz ve bilgilerini bu politikaya 
uygun olarak kullanmamıza izin vermeniz için bu kişinin rızasına sahip olduğunuzu beyan edersiniz. 
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3. Diğer Otomatik Vasıtalarla Toplanan Çevrimiçi Kullanıcı Aktivitesi, Çerezler ve Bilgiler 

Çerezler, internet sitelerinin bir kullanıcının sisteminde belli bilgileri depolamasına ve almasına ve 
kullanıcıların çevrimiçi aktivitelerini izlemesine izin veren, yaygın olarak kullanılan bir internet 
teknolojisidir. Biz, hizmet sağlayıcılarımız ve reklam ortaklarımız, çerezler, pikseller ve diğer benzer 
teknolojiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür otomatik vasıtalarla Hizmetleri kullanımınız 
hakkında bilgi toplamak için bu teknolojiyi kullanabiliriz.  

Bu teknolojiler, Hizmetlerimize döndüğünüzde sizi otomatik olarak tanımlamamıza yardımcı olabilir. 
Çerezler, internet sitesi trafik modellerini incelememize, Hizmetleri iyileştirmemize ve hangi Hizmetlerin 
popüler olduğunu belirlememize yardımcı olur. Bu bilgileri, davranışları belli bir konu alanıyla 
ilgilendiklerini gösteren Hizmet kullanıcılarına özelleştirilmiş içerik ve reklam sunmak için de 
kullanabiliriz.  

Hizmetleri kullandığınızda, otomatik vasıtalarla toplayabileceğimiz bilgiler örneğin şunları içerir: 

• Hizmetlerimizle etkileşiminiz hakkındaki Kullanım Detayları (ziyaretlerin tarihi, saati ve uzunluğu 
ve ziyaretler sırasında erişilen belirli sayfalar veya içerikler, arama terimleri, ziyaretlerin sıklığı ve 
yönlendiren web sitesi adresleri gibi); 

• Hizmetlerimiz ile bağlantı kurmak için kullandığınız bir cihazın IP adresi ve diğer ayrıntıları dahil 
olmak üzere Cihaz Bilgileri (cihaz türü ve benzersiz cihaz tanımlayıcısı, işletim sistemi, tarayıcı 
türü ve mobil ağ bilgileri gibi) ve  

• Hizmetlerin cihazınızın konum bilgilerine erişim sağlamasını seçtiğiniz Konum bilgileri. 

Ayrıca, reklamcılardan veya diğer ortaklardan, tarafımızdan veya üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilen 
çerezleri veya benzer teknolojileri kullanabilecek reklamları size sunmalarını isteyebiliriz. Bir kullanıcı, 
çerezlerin kullanılması suretiyle bilgi toplanmasını istemezse çoğu tarayıcı, ziyaretçinin çerezleri 
reddetmesine izin verir, ancak çerezleri reddetmeyi seçerseniz Hizmetlerimizin sağladığı etkileşimli 
özellikleri tam olarak deneyimleyemeyebilirsiniz. Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel olmayan bilgileri 
reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Şirketlerin internet tarayıcısı tabanlı izlememe ("DNT") 
mekanizmalarına nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda henüz bir fikir birliği olmadığından, şu anda 
internet tarayıcısı tabanlı DNT sinyallerine yanıt vermiyoruz.  

Bizi çeşitli internet sitelerinde, internet sayfalarında, sosyal medyada ve diğer platformlarda reklam 
verirken görebilirsiniz. Reklamlarımızın görünebileceği platformlardan veya internet sitelerinden her 
zaman haberdar olmayabiliriz. Reklamlarımızın uygunsuz veya saldırgan içeriği teşvik eden kanallar 
aracılığıyla görüntülendiğine inanıyorsanız lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.  

4. Topladığımız Bilgileri Kullanma Şeklimiz 

Hakkınızda elde ettiğimiz bilgileri, aşağıdakiler dahil olmak üzere geçerli yasaların izin verdiği amaçlar 
doğrultusunda kullanabiliriz: 

• Hizmetlerimizi size sağlamak ve sorularınıza ve diğer iletişimlerinize yanıt vermek için; 

• Reklam dahil olmak üzere Hizmetlerimizde ve iletişimlerimizde size gösterdiğimiz içeriği 
uyarlamak ve size ilginizi çekebileceğine inandığımız ürünleri ve bilgileri sunmak için; 
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• Teknoloji sorunlarını teşhis etmek veya düzeltmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi işletmek, 
değerlendirmek ve iyileştirmek için; 

• Toplam ziyaretçi sayısı, trafik ve demografik modeller gibi ölçütler de dahil olmak üzere 
Hizmetlerimizin performansını izlemek, iletişimlerimizi ve stratejilerimizi analiz etmek ve 
geliştirmek için (size gönderilen e-postaları ne zaman aldığınızı ve okuduğunuzu belirlemek de 
dahil);  

• Size bu Gizlilik Politikası ve Koşullarımızdaki değişiklikler hakkında bilgi vermek gibi idari 
bildirimler sağlamak için ve 

• Geçerli yasal gerekliliklere, endüstri standartlarına, politikalarımıza ve sözleşmeden doğan 
haklarımıza gereken şekilde uymak ve bunları uygulamak için. 

Ayrıca araştırma, analiz, modelleme, pazarlama, reklam ve Hizmetlerimizin iyileştirilmesi gibi birçok 
amaç için anonim veya toplu olarak bilgileri kullanabilir veya paylaşabiliriz. 

5. Bilgilerinizi Paylaşma Şeklimiz 

Aşağıdaki durumlar haricinde kişisel bilgilerinizi rızanız olmadan üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz: 

• Bilgilerinizi yasaların izin verdiği şekilde, örneğinKurumsal bağlı kuruluşlarımız ve bizim için bir 
teknoloji, iş veya başka bir profesyonel işlevi yerine getirmek için bilgiye ihtiyaç duyduğuna 
inandığımız hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz (örnekler BT hizmetlerini, Hizmetlerimizin 
bakımını ve barındırılmasını, ödeme işlemcilerini, nakliye ve iade ortaklarını, pazarlama 
ortaklarını ve diğer hizmet sağlayıcılarını da içerir). Bu tür satıcılara yalnızca bizim adımıza gerekli 
işlevlerini yerine getirebilmeleri için bilgi sağlayacağız. 

• Ayrıca sizinle ilgili bilgileri şu durumlarda da ifşa edebiliriz: (i) yasalar veya yasal süreç bunu 
yapmamızı gerektirirse; (ii) herhangi bir zararı veya mali kaybı önlemek için ifşa etmenin gerekli 
olduğuna inandığımızda; (iii) şüpheli veya fiili hileli veya yasa dışı bir faaliyetin soruşturmasıyla 
bağlantılı olarak veya (iv) zorlayıcı koşullar altında personelimizin, kullanıcılarımızın veya halkın 
kişisel güvenliğini korumak için. 

• İşletmemizin veya varlıklarımızın tamamını ya da bir kısmını satmamız veya devretmemiz 
durumunda sakladığımız bilgileri devretme hakkını saklı tutarız. Bu tür bir satış veya transfer 
yapmamız durumunda, alıcıyı kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde 
kullanmaya yönlendirmek için makul çabayı göstereceğiz.  

Uygun olduğu durumlarda, bilgilerinizin paylaşımını bize sağladığınız seçeneklere ve geçerli yasalara 
uygun olarak sınırlandıracağız. 

6. Gizlilik Seçenekleriniz 

Sizden hangi bilgileri toplayacağımız, bilgileri nasıl kullanacağımız ve ifşa edeceğimiz ve sizinle nasıl 
iletişim kuracağımız hakkında size belli seçenekler sunacağız.  

• Pazarlama E-postaları: Zaman zaman duyurular, promosyon bilgileri ve/veya diğer genel iletişimi 
sağlamak amacıyla sizinle e-posta ya da diğer kanallar aracılığıyla iletişim kurabiliriz. 
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Hizmetlerimizi iyileştirmek için, bizden gelen bir e-postayı açtığınızda veya e-postamızdaki bir 
bağlantıya tıkladığınızda bunun bildirimini alabiliriz. Bizden aldığınız pazarlama e-postalarındaki 
abonelikten çıkma bağlantısını tıklayarak bizden pazarlama e-postaları almamayı seçebilirsiniz. 
Bu tür iletişimleri almaktan vazgeçseniz de size idari veya işlem uyarıları gibi pazarlama dışı e-
posta iletişimleri veya hizmet koşullarımızdaki değişikliklerle ilgili bilgiler göndermeye devam 
edebiliriz. 

• Çerezler: İnternet tarayıcıları, kullanıcılarına belli türdeki çerezleri almayı devre dışı bırakma 
olanağı sunabilir ancak, çerezler devre dışı bırakılırsa Hizmetlerimizin bazı özellikleri veya işlevleri 
düzgün çalışmayabilir. 

7. Diğer İnternet Sitelerine ve Üçüncü Taraf İçeriğine Bağlantılar 

Hizmetlerimiz diğer internet sitelerine veya uygulamalara bağlantılar içerebilir. Buna sosyal medya 
entegrasyonları da dahil olabilir. Lütfen bu tür diğer internet sitelerinin veya uygulamaların içeriğinden 
ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. Hizmetlerimizden ayrıldığınızda bu 
durumun farkında olmanızı ve kişisel bilgileri toplayan diğer internet siteleri veya uygulamaların gizlilik 
bildirimlerini okumanızı öneririz.  

8. Bilgilerinizi Koruma Şeklimiz 

Sakladığımız kişisel bilgileri kaza sonucu, yasa dışı veya yetkisiz imha, kayıp, değişiklik, erişim, ifşa veya 
kullanıma karşı korumak için tasarlanmış olan makul idari, teknik ve fiziksel koruma tedbirlerini 
sürdürmeye çalışacağız. Ancak, bize ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini güvence altına alamayız 
veya bu bilgilere erişilmeyeceğini, ifşa edilmeyeceğini, değiştirilmeyeceğini veya imha edilmeyeceğini 
garanti edemeyiz. Kişisel bilgilerle ilgili herhangi bir anlaşma yapmamız durumunda yasal olarak gerekli 
açıklamaları paylaşacağız. Yasaların, e-posta veya Hizmetlerde göze çarpan bir paylaşım yoluyla bu tür bir 
bildirimde bulunmamıza izin verdiği ölçüde, bu şekilde yapılacak bildirimi kabul edersiniz.  

9. Çocuklar  

Hizmetlerimizde 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel veri toplamıyoruz. 13 yaşın altındaki bir 
çocuğun Hizmetlerimiz aracılığıyla bize kişisel bilgilerini verdiğine dair gerekçeleriniz varsa lütfen bizimle 
iletişime geçin. Kişisel bilgileri, 13 yaşın altındaki bir çocuktan topladığımızı öğrenmemiz durumunda 
sistemlerimizden silmeye çalışacağız. 

10. Uluslararası Veri Transferleri ve Kullanımı 

Hizmetlerimizi Amerika Birleşik Devletleri'nden kontrol ediyor ve işletiyoruz ve Hizmetlerimiz, Amerika 
Birleşik Devletleri dışında herhangi bir eyalet, ülke veya bölgenin yasalarına ya da yargı yetkisine tabi 
olmamızı amaçlamamaktadır. Hizmetleri kullanarak sağladığınız bilgiler Amerika Birleşik Devletleri ve 
kişisel bilgilerin korunmasını ikamet ettiğiniz ülke ile aynı seviyede garanti etmeyebilecek diğer ülkeler 
tarafından saklanabilir, işlenebilir, Amerika Birleşik Devletleri ile bu ülkeler arasında aktarılabilir ve bu 
ülkelerden bu bilgilere erişilebilir. Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz nerede saklanırsa saklansın veya 
nereden erişilirse erişilsin, kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağız. 

Avrupa Birliği'nde veya veri toplamayı ve kullanmayı düzenleyen yasalara sahip diğer bölgelerde ikamet 
ediyor ve bizi ziyaret ediyorsanız; potansiyel olarak hassas verileri de içeren kişisel bilgilerinizi 
bölgenizden, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ülkelerde bulunanla aynı düzeyde koruma sağlayan koruma 
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yasalarına sahip olmayan, Amerika Birleşik Devletleri'ni de içeren ülkelere aktaracağımızı kabul ettiğinizi 
lütfen unutmayın. Kişisel bilgilerinizi vererek bu Gizlilik Politikasına uygun olarak herhangi bir aktarıma ve 
işleme rıza göstermiş oluyorsunuz. 

11. Eyalete Özgü Duyurular 

Kaliforniya'da ikamet edenler için, Kaliforniya Tüketiciyi Koruma Yasası ("CCPA"), hakkınızda topladığımız 
kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak bireylere ve hane halklarına çeşitli haklar 
sağlamaktadır. CCPA kapsamındaki diğer haklar ile birlikte, bizden şu hususları da talep edebilirsiniz: (i) 
hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgileri size ifşa etmemizi; (ii) hakkınızda sahip olduğumuz kişisel 
bilgileri silmemizi (belli istisnalara tabidir) veya (iii) bilgilerinizi üçüncü bir tarafa (nitelikli hizmet 
sağlayıcıları hariç) "satmamamızı", çünkü bu koşul CCPA kapsamında değerlendirilmektedir. CCPA 
kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmamız yasalara 
aykırıdır. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız bu tür talepleri bize aşağıda verilen iletişim bilgileri yoluyla 
gönderebilirsiniz. Talebi yasaların izin verdiği süre içinde yerine getireceğiz.  

Nevada'da ikamet edenler için, kişisel bilgilerinizi Nevada yasalarında tanımlanan şekilde satmadığımızı 
lütfen unutmayın (Böl. 603A, Kıs. 1.6). Bu tür bilgilerin satışı ile ilgili olarak aşağıda verilen iletişim 
bilgileri üzerinden bize talepte bulunabilirsiniz. 

12. Avrupa'da İkamet Eden Kişiler  

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlanan Hizmetlerimizin, Koşullarımızda belirtildiği üzere, Amerika 
Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir eyalet, ülke veya bölgenin yasalarına veya yargı yetkisine tabi 
olması amaçlanmamıştır.  

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı kanunlarına tabi olan Hizmetlerle ilgili olarak (buradaki 
amaçlar doğrultusunda Birleşik Krallık ve İsviçre ile birlikte "AB") aşağıdaki hususları sağlayacağız: 

 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve AB'deki benzer gizlilik yasalarının amaçları 
doğrultusunda, (i) veri denetleyicisi olarak faaliyet gösteren başka bir taraf adına bir kullanıcıya 
Hizmetler verirken biz bir veri işleyicisiyiz (örneğin, bir veri işleme sözleşmesi kapsamında bir 
işlemci olarak çalıştığımızda), ancak (ii) herhangi bir denetleyici-işlemci ilişkisi olmadan, bir 
kullanıcıya doğrudan Hizmetler sağlıyorsak biz bir veri denetleyicisiyiz. Bu rollerin, geçerli veri 
koruma yasaları kapsamında farklı sorumlulukları vardır.  

 Veri işleyicisi olarak çalışırken, kişisel verileri veri denetleyicisi ile aramızdaki sözleşmenin 
koşulları kapsamında işleyeceğiz. Bunun amacı kişisel verilerin yasal ve güvenli olarak işlenmesini 
sağlamaktır. Bu da veri işlemenin amacını, süresini ve niteliğini, veri türünü, alıcı kategorilerini ve 
sözleşme sonunda kişisel verileri iade etme ve/veya imha etme planını tanımlamaktadır. Veri 
işleyicisi olduğumuzda, sözleşme kapsamındaki kişisel verilerle ilgili olarak bu sözleşme ilişkisinin 
dışında çalışamayız ve veri denetleyicisinin talimatlarına uymamız gerekir.  

 Veri denetleyicisi olarak çalışırken, kişisel verilerinizin işlenmesindeki meşru menfaatlerimiz esas 
olarak yukarıdaki bölümlerde açıklanan şekilde Hizmetleri sağlamaktır. Kişisel verileri, bizimle 
olan ilişkiniz süresince saklayabilir ve yasal yükümlülükleri, muhasebe veya raporlama 
yükümlülüklerini karşılama veya anlaşmazlıkları çözme amaçları da dahil olmak üzere, 
topladığımız amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklayabiliriz.  
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 GDPR gibi AB gizlilik yasaları kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak, hakkınızda hangi kişisel 
verileri tuttuğumuzu bilme ve bunların bir kopyasını alma hakkı, kişisel verilerinizi düzeltme 
hakkı, kişisel verilerinizi sildirme veya kullanımımızı kısıtlama hakkı veya daha önce verdiğiniz 
herhangi bir rızayı geri çekme hakkı gibi belli taleplerde bulunma hakkına sahip olabileceksiniz. 
Bu hakların, yürürlükteki kanunlar kapsamında belli kapsam ve sınırlamalara tabi olabileceğini 
unutmayın. Verilerin bu bölümde açıklanan AB mevzuatı kapsamında nasıl kullanıldığına ilişkin 
endişeleriniz varsa veya bu tür talepleri iletmek istiyorsanız, aşağıda belirtilen şekilde bizimle 
iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir hakkı ihlal ettiğimize inanıyorsanız sorunu çözmeye 
çalışabilmemiz için önce bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Bununla birlikte, geçerli bir veri 
koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkınız da olabilir. 

13. Gizlilik Politikamızla İlgili Güncellemeler 

Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda revize edebilir veya güncelleyebiliriz. Güncellenmiş sürümü 
Hizmetlerimizde yayınlayacağız. Gizlilik Politikamızdaki önemli değişiklikleri ise size bildirebiliriz. Son 
güncelleme zamanını Gizlilik Politikamızda belirteceğiz. Bu tür güncellemelerden sonra Hizmetlerimizi 
kullanmaya devam etmeniz; (i) bu güncellemelere ve (ii) güncellenmiş Gizlilik Politikasına uymayı ve bağlı 
kalmayı kabul ettiğinizi gösterecektir.  

14. Bizimle İletişim Kurma Yolları 

Bu Gizlilik Politikası ve gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya yorumunuz 
varsa veya bize sağladığınız bilgileri ya da tercihleri güncellememizi isterseniz lütfen e-posta ile 
info@pournader.us adresinden veya +1 214-624-9575 numaralı telefonu arayarak bizimle iletişime 
geçin. 

Bu Gizlilik Politikası son olarak 30 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir. 
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