
 

 

EUROSPORT AYDINLATMA METNİ 

 

Güncellenme Tarihi:20 Temmuz 2022 

_____________________________________________________________________________________ 

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Birleşik Krallık’taki (“BK”) ve Avrupa Birliğindeki internet 

sitelerimiz, mobil veya bağlı televizyon uygulamalarımız aracılığıyla erişilebilen Eurosport ile ilgili olarak 

Dplay Entertainment Limited’in ( “biz”, “bize”) gizliliğe ilişkin uygulamalarını (“Hizmetler”) açıklamaktadır. 

Hizmetler; Eurosport internet sitesini, uygulamalarını ve tüm özellikler, işlevler ve kullanıcı arayüzleri dahil 

olmak üzere internet sitelerinde ve uygulamalarda kullanıma sunulan içerikleri ve ayrıca 

görüntüleyebileceğiniz veya erişebileceğiniz görüntüler, fotoğraflar, sesler, müzik, metin, yayınlar, 

oyunlar, grafikler, yazılımlar, videolar, programlar, canlı yayınlar ve kanalları içermektedir. Yeni yayınlar, 

programlar, kanallar, spor etkinlikleri ve diğer içeriklerin kullanılabilir hale gelebilecek olup mevcut diğer 

içerikler kullanılamayabilecektir; bu şekilde Hizmetlerdeki içerik düzenli olarak değişecektir. Ayrıca çeşitli 

zamanlarda Hizmetlerin tasarım, düzen, özellik ve işlev gibi unsurları güncellenebilecek ve 

değiştirilebilecektir. 

Sizlerden topladığımız ve amaçlarımız çerçevesinde işlediğimiz kişisel veriler bakımından veri sorumlusu 

olarak hareket etmekteyiz. Biz, Warner Bros. Discovery, Inc.’in (“Warner Bros. Discovery”) bir iştirakiyiz. 

İştirakleri ve bağlı kuruluşları dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery hakkında daha fazla bilgiye 

buradan ulaşabilirsiniz. Atıfta bulunduğumuz iştirakler, ortak girişim ortaklarını da kapsamaktadır. 

AB temsilcimiz, 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Fransa adresinde 

mukim Eurosport SAS’dır. Bu Aydınlatma Metni’ne ilişkin herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız 

olması halinde, DPO@discovery.com adresinden veya yukarıda belirtilen adresten Veri Koruma Görevlimiz 

ile iletişime geçebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni, Hizmetler ile etkileşimde olan kullanıcılar hakkında kişisel verileri nasıl 

topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklamaktadır. Aydınlatma Metni, bize bilgi sağlayan diğer 

hizmetlerden veya kaynaklardan (özellikle belirtilmedikçe) veya üçüncü taraflardan toplanan bilgilere 

uygulanmamaktadır. 

Genel Veri Koruma Regülasyonu’na ("GDPR") atıfta bulunduğumuz durumlarda, aksi açıkça 

belirtilmedikçe, Birleşik Krallık GDPR'si ve AB GDPR'si (kişisel verilerinizin işlenmesi için uygulanabilir 

olduğu ölçüde) kastedilmektedir. 

İtiraz haklarınız: Kişisel verilerinizi işlememize ilişkin olarak aşağıdaki 3. bölümde belirtildiği üzere çeşitli 

haklara sahipsiniz. Bu kapsamda farkında olmanız gereken iki temel hak, şu şekildedir: 

• Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesini durdurmamızı isteyebilirsiniz. Bu 

hakkı kullanmanız halinde kişisel verilerinizi bu amaç kapsamında işlemeyi durduracağız. (Madde 

21 (2) GDPR) 

• Kişisel verilerinizi bizim veya başka bir kişinin meşru menfaatine dayalı olarak işlediğimiz 

durumlarda, kişisel verilerinizi kullanmamıza ilişkin geçerli itirazlarınızı değerlendirmemizi talep 

edebilirsiniz. (Madde 21 (2) GDPR) 

https://wbd.com/
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İşbu Aydınlatma Metni aşağıdaki hususları açıklamaktadır: 

1. TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARILMASI 

3. HAKLARINIZ 

4. ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ NASIL KORUYORUZ 

5. KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ 

6. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ, HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

7. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 

1. TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER 

Hizmetler ile etkileşimde olduğunuzda, hizmetleri kullanımınız hakkında bilgiler ile sizi doğrudan 

tanımlayan bilgileri (tam adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi sizi 

tanımlamaya veya sizinle iletişim kurulmasına olanak sağlayan bilgiler) toplamaktayız. 

Ayrıca, ortaklarımız ve reklamverenlerimiz, Hizmetlerimiz aracılığıyla sunulan interaktif uygulamalar 

(gömülü video oynatıcılar gibi), veri toplayıcılar ve açık erişimli veritabanları gibi ticari olarak mevcut 

kaynaklar ve benzeri diğer üçüncü taraf kaynaklar üzerinden hakkınızda bilgi toplayabiliriz. 

Üçüncü taraflardan edindiğimiz bilgileri Hizmetler aracılığıyla topladığımız bilgilerle birleştirebiliriz. 

Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

Hizmetlerimizin 
sağlanması ve 
platformumuzun 
yönetilmesi (Hizmet 
sunumuna ilişkin 
iletişimler de 
dahildir.) 

Cihaz bilgileri ve 
tanımlayıcılar (IP 
adresi, tarayıcı türü 
ve dili, işletim 
sistemi, platform 
türü, cihaz türü, 
yazılım ve donanım 
özellikleri ve 
uygulama 
tanımlayıcıları gibi). 

Sizinle olan 
sözleşmemizin ifası 
için gerekli olması 
(Madde 6(1)(b) 
GDPR) (aboneliğiniz 
ve Kullanım 
Koşullarımız (“KK”)) 

Hizmetleri 
etkinleştiren hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle internet 
sitemiz ve 
uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Talebiniz üzerine 
diğer hizmetler ve 
ortaklar. 

Siz. 

Hizmetleri etkinleştiren 
hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle internet sitemiz 
ve uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Talebiniz üzerine diğer 
hizmetler ve ortaklar. 

Kayıt sürecinizin ve 
aboneliğinizin 
yönetilmesi (şifre 
hatırlatıcıları, 
Hizmetlerimize veya 
yasal şartlar vb. ilişkin 
güncelleme 
bildirimleri gibi 

İletişim bilgileriniz 
(e-posta adresi, 
isim, telefon 
numarası, doğum 
yılı, cinsiyet gibi) ve 
fatura bilgileriniz. 

 

Oturum açma 
bilgileri (küresel 

Sizinle olan 
sözleşmemizin ifası 
için gerekli olması 
(Madde 6(1)(b) 
GDPR) (aboneliğiniz 
ve Kullanım Koşulları) 

Hizmetleri 
etkinleştiren hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle internet 
sitemiz ve 
uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Siz. 

Hizmetleri etkinleştiren 
hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle internet sitemiz 
ve uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Talebiniz üzerine diğer 
hizmetler ve ortaklar. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
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Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

iletişimler de 
dahildir.)  

kullanıcı ID dahil), 
cihaz ID, IP adresi, 
kullanıcı aracısı, 
profil ID, abonelik 
kullanıcı ID. 

Talebiniz üzerine 
diğer hizmetler ve 
ortaklar. 

 

Ortaklarımızın 
aboneliği aracılığıyla 
Hizmetlerimizden 
faydalanan 
kullanıcıların 
kimliğinin 
doğrulanması.  

Ek bilgi için lütfen 
aşağıdaki 
“Ortaklarımız 
hakkında ek bilgiler” 
bölümüne bakınız. 

Müşteri hesabı 
kimlik numarası, 
abonelik planı ve 
menşei ülke, IP 
adresi, SIM kart 
coğrafyası gibi 
tanımlayıcılar. 

Sizinle olan 
sözleşmemizin ifası 
için gerekli olması 
(Madde 6(1)(b) 
GDPR) (aboneliğiniz 
ve Kullanım Koşulları) 

Hizmetleri 
etkinleştiren hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle internet 
sitemiz ve 
uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Hizmetlerimize 
ortaklarımız 
aracılığıyla 
erişiyorsanız 
ortaklarımız.  

Üçüncü taraf 
ortaklarımızla ilgili 
daha fazla bilgi için 
DPO@discovery.com 
adresinden Veri 
Koruma Görevlimiz 
ile iletişime 
geçebilirsiniz. 

Hizmetleri etkinleştiren 
hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle internet sitemiz 
ve uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Hizmetlerimize 
ortaklarımız aracılığıyla 
erişiyorsanız ortaklarımız. 

Hizmetlere abone 
olunması veya 
premium içerik 
hediye edilmesi 
kapsamında ödeme 
faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve 
gerçekleştirdiğiniz 
işlemleriniz ve satin 
alımlarınız hakkında 
tarafınıza bilgi 
sağlanması. 

 
İletişim bilgileri 
(alıcı adı ve e-posta 
adresi ve hediye e-
posta adresi gibi). 
 
Finansal bilgiler 
(örneğin, ödeme 
kartı bilgileri 
(örneğin, kredi veya 
banka kartı 
numarası, 
doğrulama 
numarası, son 
kullanma tarihi, 
kartı veren kuruluş, 
kartı veren ülke, 
satın alma tarihi ve 
zamanı dahil olmak 
üzere satın alma ve 
fatura geçmişi, 
makbuzlar, ödeme 
yöntemi, ödeme 
yöntemi-kullanıcı 
ID, ödeme yöntemi-
satıcı kullanıcı ID, 
fatura adresi)). 

Sizinle olan 
sözleşmemizin ifası 
için gerekli olması 
(Madde 6(1)(b) 
GDPR) (aboneliğiniz) 
ve hediyeler için 
meşru menfaatimiz 
(Madde 6(1)(f) GDPR) 
(hediye alıcısına 
hediyelerin iletilmesi) 

 

Bu bilgileri bizim 
adımıza toplayan ve 
sizinle bağımsız bir 
ilişkisi olabilecek 
ödeme platformları 
ve ödeme kuruluşları. 

Hizmetleri 
etkinleştiren hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle internet 
sitemiz ve 
uygulamamız için yer 
sağlayıcısı). 

Üçüncü taraf ortaklar 
veya ortak 
markalama 
paydaşları. 
 

Siz. 

Bu bilgileri bizim adımıza 
toplayan ve sizinle 
bağımsız bir ilişkisi 
olabilecek ödeme 
platformları ve ödeme 
kuruluşları. 

Üçüncü taraf ortaklar 
veya ortak markalama 
paydaşları. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
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Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

 
Diğer tanımlayıcılar 
(IP adresi, SIM kart 
coğrafyası gibi). 

Hizmetlerimizin ve BT 
sistemlerimizin 
(dolandırılıcılık tespiti 
ve önlemesi, hata 
(error/bug) tespiti ve 
raporlaması, kullanıcı 
etkileşimlerinin 
denetlenmesi ve 
yetkisiz kullanıcıların 
engellenmesi dahil 
olmak üzere) güvenlik 
ve yasal 
uyumluluğunun 
sağlanması  

IP adresiniz. 
 
Çerez ve izleme 
teknolojilerine 
ilişkin rıza 
tercihleriniz, 
 
Cihaz bilgileri ve 
tanımlayıcıları (IP 
adresi, tarayıcı türü 
ve dili, işletim 
sistemi, platform 
türü, cihaz türü, 
yazılım ve donanım 
özellikleri, cihaz ID 
ve uygulama 
tanımlayıcıları gibi). 

Meşru menfaatimiz 
(Madde 6(1)(f) GDPR) 
(çerez ve benzeri 
teknolojiler için 
rızaların yönetilmesi 
ve sistemlerimizin 
verimliliği ve 
güvenliği (ör: 
sahtekarlık, spam, 
kötü amaçlı yazılım 
ve diğer güvenlik 
risklerine karşı) ve 
yetkisiz kullanıcıları 
engellemek için) 

 

Hizmetleri 
etkinleştiren hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle güvenlik ve 
uyumluluk araçları 
sağlayanlar (Çerez ve 
benzeri izleme 
teknolojilerine ilişkin 
rıza tercihlerinin 
yönetilmesini 
sağlayan aracımızve 
arıza takibi aracımız 
gibi)). 

Siz. 

Sizin hakkınızda bilgi 
sağlayan diğer 
kullanıclarımız.  

Hizmetleri etkinleştiren 
hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle güvenlik ve 
uyumluluk araçları 
sağlayanlar). 

Kullanıcılarımızı 
anlamak ve Hizmetleri 
(içeriğimiz, 
özelliğimiz, 
programlarımız, 
teknolojilerimiz ve 
ürünlerimiz de dahil 
olmak üzere) 
geliştirmek ile 
kullanıcılarımızın 
ilgilendiği ürünleri 
belirlemek ve 
bunların etkinliğini 
belirlemek amacıyla 
kullanımınızın analiz 
edilmesi 

 
İletişim bilgileriniz 
(isim, e-posta 
adresi, doğum yılı, 
cinsiyet gibi), 
tüketici 
profilleriniz. 
 
Tarama ve 
görüntüleme 
alışkanlıklarınız 
(nasıl tarama ve 
arama yaptığınız ve 
görüntülediğiniz 
içerik). 
 
Cihaz bilgileriniz ve 
tanımlayıcılarınız 
(IP adresi veya 
çevrimiçi ID, reklam 
ID, cihaz ID, 
kullanıcı aracısı, 
konum, profil ID 
gibi)  

 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu ve alındığı 
durumlarda, aksi 
takdirde meşru 
menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) 
(Hizmetlerimizi 
geliştirmek ve 
pazarlamak 
amacıyla). 

 

Hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle analitik 
araçları için ve yer 
sağlayıcımız). 

Hizmet 
sağlayıcılarımız (ör: 
Hizmetlerimize 
ortaklarımız 
aracılığıyla 
erişmeniz). 

Siz.  

Hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle analitik araçları 
için ve yer sağlayıcımız). 

Hizmet sağlayıcılarımız 
(ör: Hizmetlerimize 
ortaklarımız aracılığıyla 
erişmeniz durumunda). 

Araştırma anket 
süreçlerinin 
yürütülmesi (özellikle, 
size Hizmetlerimizi ne 
kadar beğendiğinizi 
sorgulamak amacıyla) 

Bir ankete 
katılmanızla 
sağladığınız bilgiler. 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu ve alındığı 
durumlarda, aksi 
takdirde meşru 

Hizmet 
sağlayıcılarımız ve 
ortaklarımız (özellikle 
anketi yürütmek için). 

Siz. 

Hizmet sağlayıcılarımız ve 
ortaklarımız (özellikle 
anketleri yürütmek için). 



 

 

Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

Tanımlayıcılarınız 
(küresel kullanıcı ID 
ve profil ID gibi) 

menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) 
(Hizmetlerimizi 
geliştirmek için). 

Araştırmacılar ve 
analistler. 

Size e-posta, anlık 
bildirim, uygulama içi 
mesaj veya benzeri 
yollarla  e-bülten ve 
kişiselleştirilmiş ve 
pazarlama amaçlı 
iletilerin 
gönderilmesi. 

İletişim bilgileriniz 
(isim, e-posta 
adresi, doğum yılı, 
cinsiyet gibi). 

Cihaz bilgileri ve 
tanımlayıcılar (IP 
adresi ve Cihaz ID, 
Reklam ID gibi), 
tüketici profilleri, 
konum verileri, 
analitik ve 
davranışsal veriler 
(uygulama 
kullanımı/ tarama 
davranışı/ arama 
geçmişi/ 
görüntülenen 
içerik/ sık 
kullanılanlar gibi). 

Ekran adı/ sosyal 
medya kullanıcı adı, 
küresel kullanıcı ID. 

Bizden pazarlama 
amaçlı ileti 
almanıza ilişkin 
tercihleriniz 
(pazarlama izni 
tercih durumunuz 
da dahildir). 

 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu ve alındığı 
durumlarda, aksi 
takdirde meşru 
menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) (sizlerle 
iletişime geçmek ve 
Hizmetlerimizi 
pazarlamak için). 

 

Pazarlama 
platformlarımız ve 
hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle pazarlama 
e-postalarının, anlık 
(psuh) bildirimlerin 
ve uygulama içi 
mesajların  
gönderilmesi için). 

Siz. 

Pazarlama 
platformlarımız ve hizmet 
sağlayıcılarımız (özellikle 
reklamlar için). 

Müşteriler/kullanıcılar 
için tarafımızca veya 
üçüncü taraflar 
aracılığıyla (örn. 
Kullanıcının ülkesine 
veya bölgesine veya 
cihazına (dizüstü 
bilgisayar, telefon, TV 
uygulaması gibi) göre) 
kişiselleştirilmiş bir 
hizmet ve reklam 
deneyimi sağlanması.  

İletişim bilgileri 
(hash’li biçimde 
olabilecek e-posta 
adresi gibi) 

Çerez ve izleme 
teknolojilerine 
ilişkin rıza 
tercihleriniz, 

 

Cihaz bilgileri ve 
tekil tanımlayıcılar 
(Cihaz ID, Video ID, 
IP adresi, Çerez ID, 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu ve alındığı 
durumlarda, aksi 
takdirde meşru 
menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) 
(Hizmetlerimizi 
pazarlamak için). 

 

Reklam 
platformlarımız, 
ortaklarımız ve 
hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle 
kişiselleştirilmiş 
hizmetler ve 
reklamlar için). 

Kişisel verileriniz ile 
ilgili ortak veri 
sorumluları 
olabilecekler de dahil 
olmak üzere bu 

Siz (internet sitemiz 
üzerinden e-posta 
adresinizi girdiğinizde 
(oturum açmak veya bir 
hizmete, e-bültene veya 
benzerine kaydolmak 
için)). 

Veri pazarlamacıları. 

Reklam platformlarımız, 
ortaklarımız ve hizmet 
sağlayıcılarımız (özellikle 
kişiselleştirilmiş hizmetler 
ve reklamlar için). 



 

 

Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

tarayıcı türü, 
ayarlar, cihaz türü, 
işletim sistemi, 
mobil ağ taşıyıcı 
adı, uygulama 
sürüm numarası 
gibi), uygulamalar 
ve internet siteleri 
ile etkileşim (ör. Bir 
talebin tarihi, 
zamanı ve kaynak 
URL'si), internet 
logları, telemetri 
verileri, tüketici 
profilleri, çıkarım 
verileri. 

üçüncü taraf 
ortaklarla ilgili daha 
fazla bilgi için 
DPO@discovery.com  
adresinden 
VKG’mizle iletişime 
geçin. 

Soru ve taleplerinize 
yanıt vermek amacıyla 
tarafınıza desteğin 
sağlanması ve 
iletişime geçilmesi 
(örneğin, bize mesaj 
gönderdiğinizde veya 
bizi aradığınızda) ile 
müşteri hizmetleri 
temsilcimizin talep ve 
sorularınıza yanıt 
vermesi. 

Sağladığınız ad, 
soyad ve e-posta 
adresi, telefon 
numarası gibi 
iletişim bilgileri, 
hesap kullanıcı adı, 
küresel kullanıcı ID, 
profil kimliği, sosyal 
medya ekran 
adı/kullanıcı adı. 
 
Bize e-posta veya 
başka yollarla (örn. 
çevrimiçi formlar 
veya e-posta 
yoluyla) 
gönderdiğiniz 
yazışmalar/kullanıcı 
tarafından 
oluşturulan içerik. 
 
Konum verileri 
(şehir ve posta 
kodu gibi). 
 
IP adresi. 
 
Finansal bilgiler 
(kredi kartı veya 
banka hesabı 
verileri gibi). 

Meşru 
menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) (sizlere 
Hizmetlerimizi 
sunabilmek, 
sorularınızı 
cevaplandırmak ve 
sizlerle olan ilişkimizi 
iyileştirmek için). 

 

Hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle müşteri 
hizmetleri 
platformumuz ile e-
posta ve sohbet botu 
sağlayıcıları ve 
bizimle iletişime 
geçtiğiniz sosyal 
medya ağları gibi 
müşteri iletişimlerini 
yürütmemiz için). 

 

Siz.  

Hizmet sağlayıcılarımız 
(müşteri iletişim 
süreçlerinin ifası 
kapsamında özellikle e-
posta ve sohbet botu 
sağlayıcıları ve bizimle 
iletişime geçtiğiniz sosyal 
medya ağları gibi müşteri 
iletişimlerini yürütmemiz 
için). 

Müşteri hizmetleri ile 
etkileşimlerinizin 
özetleri veya ses 
kayıtları ile müşteri 
hizmetlerimizin 
geliştirilmesi. 

Müşteri 
hizmetleriyle olan 
etkileşimlerinizin 
özetleri veya ses 
kayıtları. 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu ve alındığı 
durumlarda, aksi 
takdirde meşru 
menfaatlerimiz 

Hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle müşteri 
hizmetleri için). 

Siz. 

Hizmet sağlayıcılarımız 
(özellikle müşteri 
hizmetleri için). 
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Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) (hizmet kalitesi 
amaçları 
doğrultusunda 
müşteri 
hizmetlerimizi 
eğitmek, geliştirmek 
ve izlemek ve ilgili 
olduğu durumlarda, 
bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya 
korunması için).  

Geçerli olduğu 
durumlarda, hukuki 
yükümlülüklerimize 
uygunluk için de 
kayıtları saklayabiliriz 
(Madde 6 (1) (c) 
GDPR). 

Size ve başkalarına 
pazarlama ve ilgili 
içeriklerin sosyal 
medyada (ör. 
Facebook Özel Hedef 
Kitle (Facebook 
Custom Audiences) 
aracılığıyla) 
gösterilmesi  

İletişim bilgileriniz 
(özellikle e-posta 
adresiniz) ve adınız, 
kullanıcı adınız, 
arkadaş listeniz, 
fotoğrafınız, 
cinsiyetiniz, 
konumunuz ve 
bulunduğunuz şehir 
gibi gizlilik 
ayarlarınıza bağlı 
olarak sosyal ağda 
belirttiğiniz tüm 
bilgiler. 

Tercihlerinizi 
değiştirerek Bu 
sosyal medya 
ağlarının bizimle 
paylaştığı verileri, 
bu sosyal medya 
platformlarının 
kendi 
platformlarında 
sağladığı gizlilik 
ayarlarını 
kullanarak 
yönetebilirsiniz. 

Açık rızanız (Madde 6 
(1)(a) GDPR), bu tür 
bir açık rızanın gerekli 
olduğu durumlarda, 
aksi takdirde meşru 
menfaatlerimiz 
(Madde 6 (1) (f) 
GDPR) 
(Hizmetlerimizi 
pazarlamak için). 

Sosyal medya ağları, 
bu tür sosyal medya 
ağlarında gizlilik 
tercihlerinize uygun 
olarak. 

Sosyal medya ağları, bu 
tür sosyal medya 
ağlarında gizlilik 
tercihlerinize uygun 
olarak. 

Katıldığınız 
çekilişlerimizi kazanıp 
kazanmadığınızın 
belirlenmesi ve ödül 

İletişim bilgileriniz 
(ad, e-posta adresi, 
posta adresi ve 
telefon numarası 
gibi) ve katılmak 

Sizinle olan 
sözleşmemizin ifası 
için gerekli olması 
(Madde 6 (1) (b) 

Çekilişleri 
yürüttüğümüz sosyal 
medya ağları 

Siz. 

Çekilişleri yürüttüğümüz 
sosyal medya ağları (sol 
sütuna bakınız). 



 

 

Kişisel verilerin 
işlenme 
amaçları 

İşlenen kişisel 
veriler 

İşleme 
faaliyetinin 
hukuki sebebi 
(ve varsa, 
gözetilen 
meşru 
menfaat) 

Kişisel verilerin 
üçüncü taraf 
alıcılarının 
kategorileri 

Kişisel verilerin 
elde edildiği 
kaynaklar 

kazanmanız halinde 
tarafınıza bildirilmesi. 

için bize 
sağladığınız diğer 
bilgiler. 

GDPR) (Çekiliş 
şartlarımız) 

(özellikle Facebook ve 
Instagram). 

Çekiliş ortaklarımız ve 
katılan 
sponsorlarımız. 

Çekilişler için hizmet 
sağlayıcılarımız 
(özellikle posta 
hizmetleri 
sağlayıcılarımız). 

Çekiliş ortaklarımız. 

Çekilişler için hizmet 
sağlayıcılarımız. 

 

Çerezler ve benzer izleme teknolojileri hakkında ek bilgiler: 

Biz ve ortaklarımız, çerezler ve benzer teknolojiler aracılığıyla kişisel veriler topluyoruz, bu konuda 

(yukarıdaki açıklamalara ek olarak) daha fazla bilgiyi Çerezler ve Reklam Seçenekleri Tercih Merkezimizde 

(internet sitemizin alt kısmında yer alan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısından veya uygulamamızın ayarlar 

menüsünde bulunan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısından ulaşabilirsiniz) ve reklam ortaklarımızın çerezler 

ve benzer teknolojiler aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçla topladığını ve işlediğini 

görebileceğiniz Çerezler ve Takip Teknolojileri Aydınlatma Metni’nde bulabilirsiniz. Genel olarak, çerez ve 

benzer teknolojiler yalnızca (i) açık rızanızla veya (ii) açık rızanız olmadan yalnızca Hizmetlerimizi size 

sunmak için bu çerez bilgileri ve benzer teknolojilerin kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılacaktır. 

Bu çerezlerin kullanımına itiraz edebilir ve ilgili açık rızalarınızı Çerez Politikası’ı ve bazı durumlarda tarayıcı 

ayarlarınızı veya mobil cihazınızdaki ayarlarını kullanarak geri çekebilirsiniz. 

Ortaklarımız hakkında ek bilgiler: 

Belirli TV, internet servis sağlayıcıları ve medya yayını cihaz sağlayıcıları ile yürürlükte olan anlaşmalarımız 

bulunmakta, dolayısıyla işbu ortaklar, Hizmetlerimizi müşterilerinin kullanımına sunabilecektir. 

Hizmetlere ortaklarımızdan biri aracılığıyla erişmeniz halinde, ilgili ortaktan, çoğu durumda, hash’li 

kullanıcı kimlik numarası, ürün kodu ve menşei ülke bilgisi ("API Verileri") ile sınırlı olacak belirli size ait 

kişisel verileri almaktayız. Hizmetlere erişiminize imkan vermek / kimliğinizi doğrulamak için 

ortaklarımızdan API Verileri’ni toplamaktayız. İş ortaklarımızla birlikte API Verileri’nin ortak veri 

sorumlularıyız ve bu, API Verilerinin geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesini 

sağlamaktan ikimizin de sorumlu olduğu anlamına gelmektedir - API Verileriyle ilgili haklarınızı ikimizden 

birine karşı kullanabilirsiniz. 

Bazı, daha sınırlı durumlarda, bize doğrudan kaydolmadığınız hallerde, kayıt bilgilerinizi (örneğin adınız ve 

e-posta adresiniz) ortaklarımızdan da elde edebilmekteyiz. Bu bilgileri, bu ortaklara kaydolduğunuzda size 

açıklanan amaçlar için (genellikle hesap yönetimi ve pazarlama) kullanacağız. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/cookie-policy_sto7702916/story.shtml
https://www.eurosport.com.tr/eurosport/legal/2020-2021/tek-hedef-cerez-politikasi_sto7674357/story.shtml


 

 

Ortaklarımızla bahsi geçen anlaşmalarımızın olduğu durumlarda, hakkınızda topladığımız bilgiler ve bunları 

nasıl kullandığımız genellikle bize doğrudan kaydolduğunuz süreçlere nazaran daha sınırlı olacaktır ve bu 

nedenle bu Aydınlatma Metni’nin bazı bölümleri sizler için uygulanmayabilir. Bu ortaklar, kişisel verilerinizi 

kendi aydınlatma metinlerine uygun olarak ayrıca kullanacaklardır. Ortaklarımızın gizlilik 

uygulamalarından sorumlu değiliz ve onların aydınlatma metinlerini dikkatlice okumanızı öneririz. 

Pazarlama hakkında ek bilgiler: 

Tarafımızca gerçekleştirilen pazarlama iletişimleri: 

Size e-bültenlerimizi, tanıtım amaçlı e-postalarımızı ve tarafımızca, ortaklarımız ve birlikte çalıştığımız diğer 

kuruluşlar tarafından sunulan ürünler, hizmetler ve promosyonlar hakkında bilgiler içeren pazarlama 

iletişimleri göndermek istiyoruz. Bir hesap oluşturduysanız ve size pazarlama göndermek için önceden 

aktif bir davranışınızla (opt-in) açık rızanızı almışsak, bizden pazarlama iletişimleri alacaksınız. 

Pazarlama iletişim aboneliğinin iptali: 

Pazarlama iletişimlerinden çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz: 

- Bizde doğrudan hesabınız varsa, istediğiniz zaman platformun 'Hesap' alanına giriş yaparak ve 
'İletişim Tercihleri' bölümündeki ı pazarlama tercihlerinizi düzenleyerek tercihlerinizi 
değiştirebilirsiniz. 

- Pazarlama e-postalarımızdaki abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya 
DPO@discovery.com adresinden Veri Koruma Görevlimize e-posta göndererek veya sitenin 
’Yardım’ alanındaki ‘Bize ulaşın’ veya ‘Canlı sohbet’ bağlantılarına tıklayarak müşteri hizmetleri 
ekibimiz ile iletişime geçerek abonelikten çıkabilirsiniz. 

Anlık ileti (push) bildirimi ayarlarınızı değiştirmek için mobil cihazınızda bildirim ayarlarınıza gidiniz. 

Warner Bros. Discovery şirketler topluluğu: 

Yukarıdaki tabloda listelenen üçüncü taraflara ek olarak, kişisel verilerinizi, ancak veri koruma 

düzenlemeleri uyarınca izin verilen ölçüde ve özellikle ürün ve hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek ve 

ayrıca ilginizi çekebilecek ürünler veya hizmetler hakkında size bilgi sağlamak gibi yukarıdaki tabloda 

listelenen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde, iştiraklerimiz, bağlı kuruluşlarımız ve adi ortaklıklarımız da 

dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery topluluğundaki belirli şirketlerle paylaşabiliriz.  

Hukuki gereklilikler ve hizmetlerin ve kullanıcıların korunması: 

Topladığımız verileri iyi niyet kuralı çerçevesinde sıralanan durumlarda açıklayabiliriz: (a) Kanunlar 

uyarınca gerekmesi (veya mahkeme celplerine, emirlere, devlet taleplerine veya bize gönderilen benzer 

işlemlere yanıt vermek için) veya haiz olduğumuz hakların tesisi veya kullanılması kapsamında gerekmesi 

halindeve/veya (b) haklarımızı veya mülkiyetimizde olan Hizmetlerimizi, sizi veya diğer üçüncü tarafları 

korumak veya savunmak veya Hizmetlerimizin, sistemlerimizin ve müşterilerimizin veya kamunun 

emniyetini ve güvenliğini sağlamak için gerekmesi halinde. 

Toplulaştırılmış bilgiler: 

Artık sizinle veya cihazınızla bağlantı kurulamayacak şekilde bilgileri toplulaştırılabilir ve/veya bu bilgileri 

kimliksizleştirebiliriz. Bu Aydınlatma Metni, sizinle bağlantılı olmayan toplulaştırılmış veya 

kimliksizleştirilmiş bilgileri ifşa etme yeteneğimizi sınırlamaz. Bu bilgileri kendi takdirimize bağlı olarak 

kullanabilir ve ortaklarımıza, reklamcılarımıza ve diğer üçüncü taraflara aktarabiliriz. 

mailto:DPO@discovery.com


 

 

Otomatik karar verilmemesi: 

Kişisel verilerinizi, sizinle ilgili yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, 

profilleme dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı kararlara tabi kılmak için işlememekteyiz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ULUSLARARASI AKTARIMI 

Sizden topladığımız kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı olarak Birleşik Krallık ve Avrupa 

Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri dahil) bulunan üçüncü taraflara 

veya şirketler topluluğu üyelerine aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi toplamamız, saklamamız ve kullanmamız 

bu Aydınlatma Metni’ne tabi olmaya devam edecek olsa da, Birleşik Krallık ve AEA dışındaki ülkelerin 

Birleşik Krallık ve AEA ile aynı düzeyde bir veri koruması sunmayabileceğini lütfen unutmayınız. 

Kişisel verileri Birleşik Krallık ve AEA dışına aktarırken: 

• Kişisel verilerin Birleşik Krallık ve AEA dışına aktarılması için Birleşik Krallık Hükümeti veya Avrupa 

Komisyonu (geçerli olduğu şekilde) tarafından onaylanan veri koruma standart sözleşme 

hükümlerini bu üçüncü taraflarla yaptığımız sözleşmelere dahil etmekteyiz (bunlar, GDPR madde 

46(2) kapsamında onaylanan hükümlerdir) – bu tür veri koruma standart sözleşme hükümlerinin 

bir kopyasını DPO@discovery.com adresindeki Veri Koruma Görevlimizden talep edebilirsiniz; 

veya 

• Kişisel verilerinizin işleneceği ülkenin, GDPR'nin 45. Maddesi ve bunun Birleşik Krallık versiyonu 

uyarınca Birleşik Krallık Hükümeti veya Avrupa Komisyonu (uygun olduğu şekilde) tarafından 

"yeterli" olarak kabul edildiğinden emin olmaktayız. 

Dayandığımız mekanizmalar da dahil olmak üzere Birleşik Krallık ve AEA dışına veri aktarımlarına ilişkin 

kurallar hakkında daha fazla bilgiyi Avrupa Komisyonu internet sitesinde ve Bilgi Komisyonu Ofisi internet 

sitesinde bulabilirsiniz. 

3. HAKLARINIZ 

Kişisel verilerinizle ilgili belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Bu haklarla ilgili daha fazla bilgi almak veya bunlardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen 

istediğiniz zaman DPO@discovery.com adresinden Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçin veya 

aşağıdaki önerileri izleyin. 

Bize açık rızanızı verdiyseniz, istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (Madde 7 (3) GDPR). Açık rızanızın geri 

alınması, geri çekmeden önceki açık rıza temelinde gerçekleştirilen işlemenin mevzuata uygunluğunu 

etkilemez. Çerezler ve benzer teknolojilerin kullanımına ve bu yollarla toplanan kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin olarak özellikle Çerezler ve Reklam Seçenekleri Tercih Merkezimizden (internet 

sitemizin alt kısmında yer alan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısında veya uygulamamızın ayarlar menüsünde 

bulunan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısından bulabilirsiniz) açık rızanızı geri çekebilirsiniz.  

Özellikle:  

• belirli durumlarda, verilerinizi Madde 6 (1) (e) veya (f) GDPR (profilleme dahil) (Madde 21 (1) 

GDPR) temelinde işlersek veya, 

• verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlersek (Madde 21 (2) GDPR), 

kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. 

mailto:DPO@discovery.com
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Genel olarak, bizden aşağıdaki hususları talep etme hakkına da sahipsiniz: 

• sakladığımız kişisel verilerinize erişmek ve bir kopyasını almak (Madde 15 GDPR), 

• kişisel verilerinizin bir kısmını size veya başka bir veri sorumlusuna yaygın olarak kullanılan, makine 

tarafından okunabilir bir biçimde sağlamak (Madde 20 GDPR), 

• yanlışsa kişisel verilerinizi güncellemek veya düzeltmek (Madde 16 GDPR), 

• kişisel verilerinizi (hesabınız dahil) belirli koşullar altında sistemlerimizden silmek (Madde 17 

GDPR), 

• belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamak (Madde 18 GDPR). 

Ek olarak, Fransa'da bulunuyorsanız, aşağıdaki haklara da sahipsiniz: 

• ölümünüzden sonra kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin yönergelerin belirlenmesi (Madde 85 

Fransız Veri Koruma Yasası), 

• Bloctel'in ücretsiz bir hizmet olan pazarlama araması (cold calling) itiraz listesine kaydolma 

(Fransız Tüketici Yasası Madde 223-1). 

Kişisel verilerinize erişmek veya bunları silmek isterseniz, aşağıdaki başvuru formunu doldurarak talebinizi 

iletebilirsiniz: 

Erişim ve Silme Başvuruları 

Alternatif olarak, başvurunuzu göndermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz (aşağıda Bizimle Nasil 

İletişime Geçebilirsiniz bölümüne bakınız). 

Aktif bir aboneyseniz, hesabınızı silmeye devam edebilmemiz için aboneliğinizin sona ermesi gerektiğini 

lütfen unutmayınız. Hizmetlere ortaklarımızdan biri aracılığıyla erişirseniz, o ortakla olan hesabınız 

aracılığıyla Hizmetlerimize olan aboneliğiniz iptal edilmelidir. 

Kişisel verilerinizi sildiğimizde, bu silme, tarafımızca sağlanan diğer hizmetlerle değil, yalnızca Hizmetlerle 

ilgili olabilmektedir. Hizmetlere veya tarafımızca sağlanan diğer hizmetlere erişmek için kurmuş 

olabileceğiniz her hesap için ayrı taleplerde bulunmalısınız. 

İptal haklarınız hakkında bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza bakınız. 

Yukarıdaki belirtilen başvuruları dikkate alarak yanıtımızı makul bir süre içerisinde (ve her halükarda 

geçerli mevzuatın gerektirdiği süre içinde) sağlayacağız. Ancak, belirli koşullar altında yukarıdaki hakların 

kısıtlanabileceğini lütfen unutmayınız. Bir istisnanın geçerli olması durumunda, talebinize yanıt verirken 

bunu size bildireceğiz. Yaptığınız herhangi bir başvuruya yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamak için 

gerekli bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz. 

Geçerli veri koruma düzenlemelerine uymadığımızı düşünüyorsanız, Birleşik Krallık veya AEA'daki sizin 

yerel veri koruma kurumunuza şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır. İlgili yerel kurum ikamet 

ettiğiniz ülkeye göre değişmektedir. AEA için, yerel veri koruma kurumunuzla nasıl iletişime geçeceğiniz 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avrupa Veri Koruma Kurulunun internet sitesine ve Birleşik Krallık 

için Bilgi Komisyonu Ofisinin internet sitesine başvurabilirsiniz. Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, 

belirli koşullar altında yerel mahkemeler aracılığıyla da bir çözüm talep edebilirsiniz. 

4. ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ NASIL KORUYORUZ 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/50417659-aa29-4f7f-b59d-f6e887deed53/5343c246-1e47-4f2a-9815-967f2e97e598
https://www.eurosport.com.tr/eurosport/legal/2020-2021/1-nisan-2020-itibariyla-gecerli-olacak-kullanim-kosullari_sto7711119/story.shtml
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member
https://ico.org.uk/global/contact-us


 

 

Hizmetler genellikle yetişkinlere yöneliktir ve on altı (16) yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılması 

amaçlanmamıştır. 16 yaşın altındaki denetimsiz hiçbir çocuktan bilerek bilgi toplamamakta ve toplamayı 

planlamamaktayız. Çocukların gizliliğine ilişkin uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya 

çocuğunuzun sağladığı kişisel verileri silmemizi talep ediyorsanız lütfen bizimle DPO@discovery.com 

adresinden iletişime geçiniz.  

5. KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ 

Topladığımız bilgileri, Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu sürece, bilgileri iletme amacınız veya iş 

faaliyetlerimiz için makul olarak gerekli olduğu sürece veya mevzuatın gerektirdiği süre boyunca 

saklamaktayız. 

Bu sürenin ardından kişisel verilerinizi (Hizmetler'i kullanmak için kurduğunuz tüm hesaplar dahil) silmek 

için gerekli adımları atacağız. 

Çerezler ve benzer teknolojiler aracılığıyla toplanan kişisel veriler için, kişisel verilerinizin ne kadar süreyle 

saklandığı hakkında daha fazla bilgiyi Çerezler ve Reklam Seçenekleri Tercih Merkezimizde (internet 

sitemizin alt kısmında yer alan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısında veya uygulamamızın ayarlar menüsünde 

bulunan “TERCİHLERİ YÖNET” bağlantısından bulabilirsiniz) bulabilirsiniz.  

Bazı durumlarda, araştırma veya istatistiksel amaçlar için kişisel verilerinizi anonim hale getirebiliriz 

(böylelikle artık sizinle ilişkilendirilemez), bu durumda size başka bir bildirimde bulunmadan bu 

anonimleştirilmiş bilgileri süresiz olarak kullanabiliriz. 

6. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ, HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Hizmetlerimiz, üçüncü taraf internet sitelerine (örneğin satın alınabilecek ürünler sunan çevrimiçi 

mağazalar), üçüncü taraf eklentilerine (örneğin sosyal paylaşım butonları) ve üçüncü taraf özelliklerine 

(örneğin şerit (banner) reklamları) ilişkin bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraf hizmetler, onlarla etkileşim 

kurduğunuzda sizden veya sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ve bazı durumlarda, çerezlerin veya diğer 

izleme teknolojilerinin kullanımı da dahil olmak üzere, onlarla etkileşime girmenize gerek kalmadan 

davranışlarınızı takip edebilirler. Bu tür üçüncü tarafların içeriklerinden veya uygulamalarından sorumlu 

olmayacak olup ve bu kapsamda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi bu Aydınlatma 

Metni’ne değil, bu tarafların aydınlatma metinlerine tabi olacaktır. Bu üçüncü tarafların aydınlatma ve 

güvenlik metinlerinin okumanızı tavsiye ederiz. 

7. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 

Kişisel verilerin işlenmesi veya üçüncü taraf ortaklarımızla ilgili tüm sorularınıza yardımcı olabilecek bir 

Veri Koruma Görevlimiz bulunmaktadır. Veri Koruma Görevlimizle DPO@discovery.com adresine e-posta 

göndererek iletişime geçebilirsiniz. 

mailto:DPO@discovery.com
mailto:DPO@discovery.com

