Gizlilik Politikası

Giriş
İşbu belge, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Munich, Germany
adresinde yer alan Travian Games GmbH’nin (bundan böyle “TRAVIAN
GAMES“ olarak anılacaktır) Gizlilik Politikasıdır. TRAVIAN GAMES şirketi ve
TRAVIAN GAMES tarafından işletilen tüm şirketler, web siteleri ve oyunlar
için geçerlidir.
TRAVIAN GAMES tarafından işletilen web sitesinde yer alan bir bağlantının
kullanıcıyı TRAVIAN GAMES tarafından işletilmeyen başka bir siteye
yönlendirmesi durumunda, ya da üçüncü bir şahsın hizmetlerine erişmeniz
halinde (örneğin ödeme yaparken) lütfen, işbu Gizlilik Politikasının bu
üçüncü taraf web sitesi için geçerli olmayacağının bilincinde olunuz.
TRAVIAN GAMES, aşağıdaki bölümler uyarınca ve geçerli düzenlemeler
hükmünce, elektronik veya diğer iletişim yöntemleriyle (örn. TRAVIAN
GAMES tarafından işletilen web siteleri ve oyunlardaki standart formlar ve
diğer bilgi alma yolları) veya TRAVIAN GAMES’e ait websiteleri ve oyunlar
ile kullanıcı arasındaki etkileşim esnasında kullanıcının kendi isteğiyle
TRAVIAN GAMES’e gönderdiği kişisel verileri alır, işleme koyar ve saklar.
İşbu veriler, TRAVIAN GAMES tarafından işletilen web siteleri üzerinde ve
oyunlar aracılığıyla kullanıcının diğer kullanıcılarla iletişim kurarken
sağladığı verileri de içerir.
1.
TRAVIAN GAMES web sitelerinin ziyareti
TRAVIAN GAMES tarafından işletilen bir web sitesini ziyaret ettiğinizde,
tarayıcınız, siteye erişmekte kullandığınız cihazın IP adresini, tarayıcı
sürümünü, ekran çözünürlüğünü ve işletim sistemini otomatik olarak iletir.
Tarayıcınız ayrıca, bir ziyaret esnasında web sitesine ve çeşitli sitelere olan
ziyaretinizin süresini, tarihini ve zamanını da sunacaktır. TRAVIAN GAMES,
bu bilgileri, web sitelerini ve oyunlarını optimize etmek için kullanır. Ayrıca
TRAVIAN GAMES, websitelerinde analiz aracı olan Google Analytics
kullanmaktadır. Google Analytics kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki 4. d) ’ye bakınız.

2.

TRAVIAN GAMES oyunlarının kullanımı

a
Kayıt
TRAVIAN GAMES tarafından işletilen bir oyun için kayıt olduğunuzda
sizden, eposta adresinizi girmeniz ve bir kullanıcı adı ile şifre seçmeniz
istenecektir. Bu veriler, kayıt esnasında verdiğiniz eposta adresinize
gönderilen bir aktivasyon bağlantısını doğruladığınızda, TRAVIAN GAMES
tarafından saklanacaktır. Eğer bu bağlantıyı doğrulamazsanız, veriler iki
hafta sonra silinecektir. Lütfen gerçek adınızı, bir başkasının adını ya da
korunan bir tescilli markanın adını kullanıcı adı olarak kullanmayınız.
TRAVIAN GAMES ayrıca, hesabı oluşturduğunuz cihazın IP adresini temel
alarak size bir ülke atayacaktır. Bu bilgi, size uygun bir ödeme yöntemi
seçimi esnasında teklif sunmak amacıyla saklanacaktır.
Herhangi bir TRAVIAN GAMES web sitesi üzerindeki bir reklam
bağlantısına tıklar ve TRAVIAN GAMES tarafından işletilen bir web sitesine
yönlendirilirseniz, hangi reklamcı için, hangi oyun için, hangi zamanda ve
hangi ülkede, hangi reklama tıkladığınız bilgilerini içeren bir çerez dosyası
bilgisayarınıza bırakılacaktır. TRAVIAN GAMES ayrıca, cihazınızın IP
adresini temel alarak size bir ülke atayacaktır. TRAVIAN GAMES, kişisel
olmayan bu verileri, reklam kampanyalarını optimize etmek ve
reklamcıdan bağımsız olarak muhasebe işlemlerine yönelik amaçlar için
değerlendirecektir. Aktivasyon bağlantısı doğrulandığı an, bu çerez dosyası
silinecektir.
TRAVIAN GAMES, sadece bir oyun için doğrulama yapmanıza ve ardından
bu oyun hesabını, oyun içerisindeki çoklu oyun dünyalarında kolayca
taşımanıza izin veren çok artan sayıda oyunlar için bir hizmet
sunmaktadır. Bu hizmetin temeli, bir oyun için kayıt olduğunuzda
sunduğunuz verilerin ilgili oyun tarafından merkezi olarak depolanmasıdır.

b
Oyunların kullanımı
TRAVIAN GAMES, kabul edilen oyun kullanıcı sözleşmesini ve bu
sözleşmeyle bağlantılı kullanım seçeneklerini (örn. oyunun kullanımı,
destekten yararlanma, vs.) uygulamak için kişisel verilerinizi saklar ve
işler. TRAVIAN GAMES ayrıca Google Analytics ve SWRVE gibi analiz
araçlarını oyunları için kullanır. Lütfen Google Analytics ve SWRVE
kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için 4. d) ve e) paragraflarındaki
bilgileri inceleyiniz. Aynı durum, TRAVIAN GAMES tarafından işletilen mobil
uygulamalardan birini kullanarak bir TRAVIAN GAMES oyununa
eriştiğinizde de geçerlidir.

c
İletişim kanalları
TRAVIAN GAMES tarafından işletilen oyunlar ve web siteleri, TRAVIAN
GAMES veya diğer oyuncularla iletişim kurmak için çeşitli fırsatlar sunar.
TRAVIAN GAMES, Travian Game GmbH Genel Koşul ve Hükümler Madde
9’u ihlal eden herhangi bir iletişimi yasaklamak üzere otomatik olarak filtre
sistemleri kullanmaktadır. TRAVIAN GAMES özellikle, hakaret eden,
müstehcen ve ırkçı yapıda, şiddeti öven veya ürün ya da hizmetlerin
reklamını yapan diğer ifade veya mesajlardan oluşan herhangi bir toplu
posta veya mesajı engellemek üzere otomatik olarak filtreleme sistemleri
kullanmaktadır. Ayrıca TRAVIAN GAMES, herhangi bir teknik hatayı analiz
etmek ve düzeltmek, sistem güvenliğini ve bütünlüğünü garanti etmek,
kötüye kullanım ve/veya yetkisiz kullanım ile mücadele etmek ve kişisel
olmayan bir temelde kullanıcı istatistiği oluşturmak amacıyla, iletişim
kanallarının kullanımını kısa bir süreliğine kaydeder. Oluşturulan raporlar,
mesaj tarihi ve zamanını, gönderen ile alıcıyı ve iletilen verinin hacmini
içerir.
TRAVIAN GAMES'in hiçbir çalışanı ya da aracısı rızanız olmadan mesajları
okumaz. TRAVIAN GAMES mevcut iletişim kanallarının (örn. alıcının bir
mesajı rapor ettiği zaman) yetkisiz kullanımından ve/veya kötüye
kullanımından şüphelendiği takdirde, TRAVIAN GAMES ilgili oyun hesabını,
bu hesaptan gönderilen mesajları inceleme ve gerektiğinde daha fazla
adım atma hakkını saklı tutar.
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Oyun faaliyetlerindeki manipülasyonların incelenmesi
TRAVIAN GAMES, TRAVIAN GAMES tarafından işletilen web siteleri ve
oyunların nasıl kullanıldığını gösteren kayıtları, örneğin oyun içindeki
kullanıcı etkinliklerini ve oyun içinde kullanıcılar arasında gerçekleşen
iletişimler veya oyunla ilgili hizmetlerdeki iletişimleri toplayacak ve
saklayacaktır. Buna oynayış kalıplarının izlenmesi ve oyunun çalışmasına
yönelik olası manipülasyonların kontrol edilmesi dahildir; bu sayede
kullanıcıların herhangi bir kötü eğilimli veya uygunsuz etkinliği tespit
edilebilmektedir. TRAVIAN GAMES, oyun kurallarının ihlalini, örneğin izin
verilmeyen komut dizilerinin kullanımını, tespit eden özel programlar
kullanmaktadır. Bunu yapabilmek için, IP adreslerini, son on dört günlük
giriş verilerini ve üstbilgi olarak tarayıcının aktardığı diğer herhangi bir
veriyi depolayabilir. Ayrıca TRAVIAN GAMES, özellikle bu iş için eğitilmiş ya
da TRAVIAN GAMES için çalışacak elemanları veya serbest çalışanları
istihdam etmektedir. TRAVIAN GAMES, bu tür görevleri gönüllü olarak
yapmaya ilgi gösteren oyuncuların seviyelerine göre uygun bireyleri de

seçecektir. Çalışanlar, serbest çalışanlar ve gönüllüler (“özel olarak
eğitilmiş personel”), görevleri gerçekleştirmek üzere TRAVIAN GAMES
tarafından kullanılan özel programlardaki verilerin aynısına erişime sahip
olacaktır. Özel olarak eğitilmiş personel ayrıca, mevcut Genel Hükümler ve
Koşullar ile oyun kuralları aleyhine olan, örneğin çeşitli oyun hesaplarını
yasadışı olarak kullanma ya da diğer oyunculara hakaret etme gibi,
herhangi bir ihlali tanımlama, ortaya çıkarma ve cezalandırma görevine
sahip olacaktır. Özel olarak eğitilmiş personel, TRAVIAN GAMES’in
koşullarına ve talimatlarına uygun olarak münhasıran hareket eder ve
özellikle, mevcut veri koruma düzenlemelerine riayet etmeyi sağlamakla
görevlidir. Kişisel verileri işleme bakımından TRAVIAN GAMES, sorumlu
taraftır. TRAVIAN GAMES’in, sözleşme yükümlülüklerinizi ihlal ettiğinizi
(örneğin yetkisiz yazılımlar kullanarak) tespit etmesi halinde TRAVIAN
GAMES, bu tür bir ihlal için uyarmak bakımından sizin için depoladığı diğer
tüm verilerle IP adresinizi birleştirme hakkını saklı tutar. TRAVIAN GAMES,
normal oyun faaliyetlerinin düzenini sağlamak için, ilgili kullanıcı aleyhinde
ek önlem de alabilir.

e
İç araştırma
TRAVIAN GAMES ayrıca, demografi, kullanıcı ilgi alanları ve kullanıcı
davranışına ilişkin olarak iç araştırma için sizin tarafınızdan ya da sizin
hakkınızda depolanmış bilgileri kullanmaktadır. Bu verilerin kullanımı
anonimlik temelinde yapılır. Bu verilerin toplanması ve depolanmasına,
gelecekte herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere itiraz edebilirsiniz.
Lütfen aşağıda belirtilen eposta adresine iptal talebinizi iletin. Söz konusu
iptalin iletilmesi masrafları haricinde, iptal işlemi için herhangi bir diğer
masraf çıkarılmayacaktır.
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Ödeme süreci
Ödeme yaparken, ek bilgi sunmanız gerekecektir ve bu verinin içeriği,
seçtiğiniz ödeme yöntemine bağlıdır. TRAVIAN GAMES, çok sayıda anonim
ödeme yöntemi sunmaktadır.
TRAVIAN GAMES, ödemeyi almaktan sorumlu olan hizmet sağlayıcılarına,
ödeme işlemi için gerekli verileri iletecektir. TRAVIAN GAMES, bu tür
ödeme hizmetlerini sağlaması için Münih’teki (Almanya) TG Payment
GmbH adlı şirketi görevlendirecektir. Üçüncü şahıslarla işbirliği ayrıca,
harici hizmet sağlayıcıları (PayPal, kredi kartı şirketleri, cep telefonu ağ
operatörleri vb.) aracılığıyla ödeme sürecini kapsamaktadır. Bu üçüncü
şahıslar yasal olarak, kişisel verilerinizi geçerli yönetmeliğe uygun biçimde

gizli ve güvenli bir şekilde yönetmekle yükümlüdür ve kişisel verilerinizi
sadece, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla
kullanabilirler.
Oyun esnasında bir ödeme başlattığınızda, rastgele olarak oluşturulmuş bir
ID numarası içeren bir çerez dosyası oluşturulacaktır. Bu çerez dosyası,
ödeme işlemi tamamlanır tamamlanmaz sizi oyuna döndürmek için
gerekecektir.
TRAVIAN GAMES, ödeme işleminin doğru yapılmasını sağlamaktan
sorumlu olan ve bu nedenle bu işlemi yapmak için gerekli herhangi bir
bilgiye erişebilecek kişileri istihdam eder. Bu tür çalışanlar, TRAVIAN
GAMES’in şartlarına ve talimatlarına uygun olarak münhasıran hareket
ederler ve özellikle, geçerli veri koruma düzenlemelerine uyum sağlamakla
görevlidirler. Bu çalışanlar, ödeme işlemlerinin kötüye kullanımını tespit
etmek ve önlemek amacıyla, anonimleştirilmiş ödeme verilerini kullanırlar.
Bir ihlal halinde, ödeme işlemi iptal edilecektir. Ayrıca TRAVIAN GAMES, ek
önlemler almak amacıyla kişisel verileri kullanma ve potansiyel olarak bu
verileri diğer kişisel verilerle birleştirme hakkını saklı tutar.
TRAVIAN GAMES, kendisine atanan oyuncudan TRAVIAN GAMES’e borcu
olan kişiler için üçüncü şahıslara ve bu tür alacakları mahsup etmesinin
gerekmesi şartıyla ödemenin mahsubundan sorumlu üçüncü şahıslara veri
sağlama hakkına sahiptir.
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Kullanım tabanlı çevrimiçi reklam

Travian web sitesini kullandığınızda, ilgilendiğiniz alanlara göre optimize
edilen reklamlar görürsünüz. Gösterilen reklam verenler, kullanım
davranışlarınızla ilgili kişisel bilgilerinizin anonim olduğu verileri toplar.
Örneğin, ziyaret edilen web sayfaları, kullanılan teklifler, tıklanılan
reklamlarla ilgili veriler bunlara dahildir. Yasal mevzuatlar gereğince,
toplanan verilerin anonimleştirilmesi nedeniyle, verilere dayanarak
kullanıcıların kimlikleri tespit edilemez. Teknik nedenlerle, toplanan IP
adresleri kullanıcı davranışı temelinden reklamları etkinleştirmek amaçlı
kullanılmaz ve tamamen anonimleştirilir.
Google'ın verilerinizi işlemek için reklam verilerini nasıl kullandığıyla ilgili
daha fazla bilgiyi bu bağlantıdan öğrenebilirsiniz:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
Google'dan hedeflenmiş reklamlar almak istemiyorsanız, bu özelliği
aşağıdaki bağlantıdan etkisizleştirebilirsiniz:

http://www.google.com/ads/preferences
Ziyaret ettiğiniz Travian web sitesi aşağıdaki hizmetleri ya da hizmet
sağlayıcıları kullanmaktadır:
-

-

-

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
adresinde mukim, Google Inc. reklamlarını entegre eden bir hizmet
olan Google AdSense
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
adresinde mukim, Google Inc. reklamlarını entegre eden bir hizmet
olan Google Ad Exchange
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Germany

Buna ilaveten, çevrimiçi reklamların kullanımını analiz etmeleri ve size web
sitelerimizdeki tercihlerinize göre hedefli reklamlar sunmaları için medya
ajansları gibi üçüncü tarafların çerez uygulamalarına izin veririz. Ayrıca bu
özellik, medya ajanslarının reklam verenlerine hedef gruplarını mümkün
olduğunca isabetli tespit etmelerine ve reklam ziyanı yapmamalarına izin
verir. Böylece anonim istatistikler üretilir ve veriler pazar araştırması
amacıyla kullanılır. Veriler bireylerin kimliklerini tespit etmekte
kullanılamaz.
Travian web sitemiz ayrıca Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo
Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com (“Facebook”) ve/veya Twitter
International Company, The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ireland,
http://www.twitter.com (“Twitter”) ve/veya Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
www.google.com/adwords (“Google”) kurumlarından "yönlendirme izleme
pikselleri" kullanır. Bu araç, sağlayıcının web sitelerinden birinde, bir
ortağın reklamına tıklayarak yönlendirildiklerinde, kullanıcıların eylemlerini
izlememize izin verir. Bu, pazar araştırmamız için ya da istatistiksel
amaçlar doğrultusunda kullanmamız için Facebook ya da Twitter reklamları
ya da Google reklamlarının etkinliklerini ölçebileceğimiz anlamına gelir.
Ancak, toplanan veriler Facebook veya Twitter veya Google tarafından
saklanır ve işlenir. Bu durumu, bize an itibariyle açık bilgiler uyarınca size
bildiririz. Facebook, Twitter ve Google bu verileri Facebook, Twitter veya
Google hesaplarınızla birleştirebilir ve verileri adresindeki kendi veri koruma
politikaları uyarınca kullanabilir.

https://www.facebook.com/about/privacy/
ya da

https://twitter.com/privacy
kendi reklam amaçları doğrultusunda kullanabilirler.
Yönlendirme izleme, Facebook, Twitter, Google ve ilgili ortaklarının size
Facebook, Twitter ya da Google Görüntü Ağı içinde ya da dışında reklam
göstermelerine izin verir. Her durumda bilgisayarınıza bu amaçla çerez
yerleştirilir.
Lütfen bu konudaki rızanızı geri çekmek istiyorsanız bruaya tıklayın:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
ya da
https://twitter.com/settings/security.

h

Üçüncü taraf platformu aracılığıyla kullanım; mobil izleme

Tekliflerimizi sürekli iyileştirmek ve optimize etmek için mobil izleme
teknolojileri kullanıyoruz. Bu amaçla adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a,
10405 Berlin, Germany (www.adjust.com) hizmetlerini kullanıyoruz. Bu
hizmetleri kullanırken tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmek için web
sitelerimizin nasıl kullanıldığına dair istatistiksel veriler topluyoruz.
Uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili olarak mobil cihazlarınızdan bilgiler
topluyor, bunları kaydedip değerlendiriyoruz. Bu şekilde toplanan veriler
şunlardır: Derhal anonimleştirilen IP adresleri, MAC adresleri,
anonimleştirilen cihaz ID numarası (Reklamcılar için Kimlik bilgisi - IDFA
ya da Google Reklam Kimlik Bilgisi - GAID), web tarayıcısı türü, dil,
İnternet servis sağlayıcısı, ağ durumu, saat dilimi, erişim ve çıkış sayfası
URL'si, erişim tarihi ve harcanan zaman, tıklama verileri ve hizmetlerimizin
kullanımıyla ilgili diğer istatistiksel bilgiler. Bu verilere bakarak hiçbir
bireyin kimliği tespit edilemez. Bu şekilde toplanan veriler, anonim
kullanıcı profilleri yaratmak üzere kullanılır. İzleme teknolojisiyle toplanan
veriler, ilgili kişinin rızası olmadan bu web sitelerinin ziyaretçilerini kişisel
olarak tespit etmek için kullanılmaz. Verilerin toplanması ve saklanması
geleceğe dönük olarak, 8. bölümde tarif edilen mobil cihazınızdaki ayarları
yaparak yasaklanabilir.
3.
Verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi
Belirli durumlarda, TRAVIAN GAMES kişisel verilerinizi aşağıdaki üçüncü
şahıslara iletecektir:


Ödeme sağlayıcıları (yukarıya bakınız)






IT hizmeti sağlayıcıları (örn. eposta sağlayıcıları, sunucu
sağlayıcıları)
Veritabanı hizmetleri (örn. reklam kampanyalarının analizi)
İlgili şirketler (örn. TG Payment GmbH için ödeme verileri)
Devlet kurumları (örn. denetleyici kurumlar)

Bu tür üçüncü şahıslar, yasal olarak, kişisel verilerinizi geçerli yönetmeliğe
uygun biçimde gizli ve güvenli bir şekilde yönetmekle yükümlüdür. Üçüncü
şahıslar, kişisel verilerinize sadece, böyle bir erişim için yasal bir temel
olması koşuluyla, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla erişebilirler.
Ayrıca TRAVIAN GAMES, sadece önceden izinle ifade ettiğiniz reklamcılık
amaçları için üçüncü şahısların sizinle iletişim kurmasına izin verecektir, ki
böyle bir durumda TRAVIAN GAMES, eposta adresinizi bu tür üçüncü
şahıslara iletecektir.

4.

Teknik özellikler

a
Çerezler
Çerezler, örneğin bir websitesini ne zaman tekrar ziyaret ettiğinizi
tanımlamak ya da istatistik oluşturmak gibi, cihazınız hakkındaki belirli
bilgileri kaydetmek amacıyla TRAVIAN GAMES’in aktifleştirdiği küçük
dosyalardır. Birçok çerez dosyası, tarayıcıyı kapattığınızda ya da TRAVIAN
GAMES tarafından işletilen herhangi bir websitesinden ya da oyundan
çıktığınızda otomatik olarak silinir. Ancak, bazı çerez dosyaları, daha uzun
bir süre için depolanabilir. Yukarıdaki bölümler, TRAVIAN GAMES’in
çerezleri nasıl kullandığını daha detaylı olarak açıklamaktadır.

b
Web işaretçileri
TRAVIAN GAMES, (clear GIF ya da web bug vb. olarak da bilinen) “web
işaretçileri” kullanmaktadır. Bir web işaretçisi, bir websiteye yerleştirilen
ve küçük bir grafik imajını işaret eden bir bağlantıdır. Gömülü bağlantıyla
website çağrıldığında, küçük grafik imaj otomatik olarak istenecektir.
TRAVIAN GAMES, bir eposta açıldığında belirli bir websiteye olan
ziyaretlerin sayısını saymak ve kaydını tutmak yoluyla websitelerini ve
reklam kampanyalarını optimize eder. Yukarıdaki bölümler, TRAVIAN
GAMES’in web işaretçilerini nasıl kullandığını daha detaylı olarak
açıklamaktadır.
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Sosyal eklentiler
TRAVIAN GAMES, Facebook’un “Beğen” butonu ya da Facebook Connect
ve Google’ın “Google +1” butonu gibi sosyal eklentileri, websitelerinde ve
oyunlarında kullanır. Sosyal eklentilerin ortak bir özelliği de, sosyal eklenti
kullanan bir TRAVIAN GAMES websitesini ziyaret ettiğinizde, sosyal eklenti
sağlayıcısına aynı veriler gönderilir; bu ayrıca, sağlayıcının websitesine
doğrudan erişmiş olmanız durumunda da iletilecektir. Örneğin,
Facebook’un “Beğen” butonu gömülü bir sağlayıcı websitesine girdiğinizde,
Facebook IP adresinizi, tarayıcı versiyonunuzu ve siteye erişmek için
kullandığınız cihazın ekran çözünürlüğü ve işletim sistemi bilgilerini ve
“Beğen” butonunu içeren websitenin URL adresini alacaktır. Bu, bu tür
sağlayıcılar tartafından sunulan hizmetlerin hiçbirini almasanız dahi
uygulanır. Eğer eklenti Facebook veya Google tarafından sağlanıyorsa,
yukarıda bahsi geçen veriler, ABD’ye iletilecektir.
Eğer bu hizmetlerden birine kullanıcı girişi yaparsanız ve/veya websiteye
erişirken sosyal eklentiyi kullanıyorsanız, ek bilgiler iletilecektir. Bu tür bir
durumda hangi verilerin iletileceğini öğrenmek için lütfen ilgili sağlayıcınıza
danışınız.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES, websiteleri, oyunları ve oyun anasayfaları için açık
kaynaklı web analiz aracı olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google
Analytics, TRAVIAN GAMES tarafından işletilen oyunlara ve websitelerine
olan ziyaretinizi analiz etmemizi mümkün kılan çerezler kullanmaktadır.
Bunu yapabilmek için Google Analytics, örneğin sayfayı ziyaret etmekte
kullandığınız cihazın teknik özellikleri, TRAVIAN GAMES tarafından işletilen
websiteleri ve oyunlardaki faaliyetleriniz gibi sayfa görüntülemelerini
kullanan verileri toplar. Google Analytics daha sonra, websitesine ya da
TRAVIAN GAMES oyununa hangi URL’den erişildiğine, bir website ya da
TRAVIAN GAMES oyununun yaklaşık olarak hangi coğrafi konumdan
ziyaret edildiğine, website ya da TRAVIAN GAMES oyununda kullanıcının
ne kadar kaldığına ve ziyaret esnasında kullanıcının faaliyetlerinin bir
özetine ilişkin bilgileri dahil etmek üzere raporlar derlemek amacıyla,
TRAVIAN GAMES’e karşı sözleşmeden doğan görevleri kapsamında bu
verileri analiz eder. TRAVIAN GAMES, Google Analytics aracını, Avrupa
içinde kaydedilmeden önce IP adresinizin son sekizli sırasını silecek şekilde
yapılandırmıştır. Tarayıcı ayarlarınızda çerezlerin kullanımını devredışı
bırakabilirsiniz, ancak unutmayın ki bu ayrıca, herhangi bir TRAVIAN
GAMES oyunu veya websitesinin kullanımını da kısıtlayabilir. Alternatif

olarak, aşağıdaki bağlantı üzerinden tarayıcınız için ilgili eklentiyi de indirip
kurabilirsiniz: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ve
böylece Google Analytics JavaScript kodu, TRAVIAN GAMES oyunları ve
websitelerine olan ziyaretlerinize dair Google Analytics’e hiçbir bilgi
göndermeyecektir.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES, oyunları için SWRVE web analiz aracını kullanır. Bunun
için oyunun kaynak kodunda kod parçaları kullanılır ya da TRAVIAN
GAMES tarafından belirtilen belirli bir eylemi gerçekleştirirken (örn. kayıt,
aktivasyon, oturum açma, hesap silme, kredi satın alma vs.) mobil
uygulamalar etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde, sayılan şu veriler AB'de
bulunan SWRVE sunucularına gönderilir: oyunun ya da web sitesinin ismi,
oyunun ülke sürümü, rastgele üretilen ve anonimleştirilen hesap kimlik
numaranız, belirli eylem için belirtilen bir kimlik numarası, belirtilen
eylemin tanımı, zaman damgası, tarayıcı oturum kimlik numarası ve IP
adresi. TRAVIAN GAMES oyunlarından birine mobil uygulama ile girmeniz
durumunda şu veriler de aktarılacaktır: ağ durumu (örn. 3G, wi-fi), işletim
sistemi (sürüm numarası olmaksızın) ve cihazın akıllı telefon mu yoksa
tablet mi olduğu bilgisi. SWRVE bu verileri TRAVIAN GAMES ile yaptığı
sözleşmeden doğan görevleri kapsamında, bir oyunun ya da mobil
uygulamanın nasıl kullanıldığını gösteren raporlar oluşturmak için analiz
eder. İlaveten, SWRVE, TRAVIAN GAMES ve SWRVE'in diğer müşterilerine
kullanıcı davranışlarıyla ilgili genel beyanda bulunmak için aktarılan verileri
anonimleştirilmiş ve birleştirilmiş bir biçimde kullanır. Bu anonimleştirilmiş
ve birleştirilmiş kullanım dışında, SWRVE TRAVIAN GAMES'ten aktardığı
verileri yalnızca sözleşme görevlerini yerine getirmek amacıyla ve
TRAVIAN GAMES'in belirlediği biçimde kaydeder ve kullanır. Bu veri
toplamasına ve saklamasına geleceğe dönük olacak biçimde dilediğiniz
zaman itiraz edebilirsiniz. Lütfen aşağıda belirtilen e-posta adresine iptal
isteğinizi gönderin. Bu iptal isteğinin gönderilmesinden doğacak masraf
dışında hiçbir iptal masrafı uygulanmayacaktır.

f

Anında Bildirim

Mobil cihazınızda ilgili ayarı etkinleştirdiyseniz, TRAVIAN GAMES mobil
cihazınıza oyunla ilgili güncellemeleri ve ilgili haberleri paylaşmak üzere
anında bildirim gönderebilir. Anında bildirimleri mobil uygulamanızın
sayfasındaki "Seçenekler" ya da "Ayarlar" sayfasından veya cihazınızın
ayarlarından yönetebilirsiniz.

5.
İzin iptali
Kişisel verilerinizin sözleşmeden doğan ya da kanuni amaçlar için TRAVIAN
GAMES tarafından işleme alınması haricinde, izninizi herhangi bir zamanda
geri çekebilirsiniz. Eğer iptal işlemi, oyun bilgisinin faturası veya diğer
herhangi bir epostayla ilgiliyse, size gönderilen tüm oyun bilgisi veya diğer
epostalar, herhangi bir ek oyun bilgisi veya epostadan aboneliğin iptali
seçeneğini de içerir. Söz konusu iptalin iletilmesi masrafları haricinde, iptal
işlemi için herhangi bir diğer masraf çıkarılmayacaktır.
6.
Kişisel verilerin düzenlenmesi veya silinmesi
Kişisel verilerinizi istediğiniz zaman değiştirebilir (örn. bu verileri
güncellemek veya düzeltmek için) veya kişisel verilerinizi tamamen
silebilirsiniz. Silme taleplerinin, kayıtların korunması ya da TRAVIAN
GAMES veya üçüncü şahısların yasal hakkıyla ilgili herhangi bir
yükümlülükle çelişmesi durumunda TRAVIAN GAMES, silme talepleriniz
yerine getiremeyecektir. Eğer TRAVIAN GAMES’in kişisel verilerinizi
değiştirmesini ya da verilerinizi kullanmayı bırakmasını istiyorsanız, lütfen
privacy@traviangames.com adresinden TRAVIAN GAMES ile irtibata geçin.
Bunun üzerine TRAVIAN GAMES istenen değişiklikleri yapacak veya
verilerinizi en kısa sürede silecektir. Ancak, teknik veya organizasyonel
sebeplerle, verilerinizin silinmesi talebini ilettikten sonra, eğer önlemler o
zaman itibariyle başlatılmış ancak halen tamamlanmamışsa, bazı
önlemlerin hala alınabileceği TRAVIAN GAMES tarafından kullanıcının
bilgisine sunulmaktadır.

7.
Kişisel veriler üzerine bilgi
Talep üzerine TRAVIAN GAMES, hakkınızda toplanmış tüm kişisel veriler
hakkında size ücretsiz olarak bilgi verecektir. Bu bilgiler size elektronik
olarak, genellikle e-posta ile iletilecektir.

8.
İzleme kimliğinizin devre dışı bırakılması
Apple mobil cihazlar için: Mobil cihazınızdaki (örn. iPhone ya da iPad)
ayarları açın, "Veri gizliliği" menü maddesini seçin. "Reklam" başlığı
altından reklam izlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
Android cihazlar için: Uygulama listesinden ayarları açın ve reklam
düğmesine dokunun. Reklam penceresi açıldıktan sonra Google Reklam
Kimliğinizi devre dışı bırakabilirsiniz.

9.
Nihai hükümler
TRAVIAN GAMES bu Gizlilik Politikasını istediği zaman düzenleme hakkını
saklı tutmaktadır, ancak TRAVIAN GAMES uygulanabilir veri koruma
mevzuatını daima göz önünde bulunduracaktır.

Gizlilik Politikası ve TRAVIAN GAMES’te veri koruması üzerine genel
sorularınız için, lütfen aşağıdaki adresten bizimle irtibata geçin. Eğer
mümkünse, lütfen oyuna kayıt olurken vermiş olduğunuz eposta adresini
kullanarak bizimle iletişime geçin.

Eposta:
privacy@traviangames.com

Mektup adresi:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Tarih: 1 Ağustos 2015

