
Son güncelleme: 22 Şubat 2022 

Firstup, Firstup'ın sahip olmadığı sitelerde veya uygulamalarda belirli bir kullanıcı veya cihazla (IP adresleri ve 
kullanıcı tanımlayıcıları dahil) ilgili herhangi bir veri toplamaz, saklamaz veya paylaşmaz. 

Firstup, Inc. ve bağlı kuruluşları ("Firstup"), organizasyonları çalışanlarıyla bağlayan bir 
hizmet sağlar. Bu Gizlilik Politikası, Firstup'ın web siteleri ("Site") veya bizimle olan diğer 
etkileşimleriniz aracılığıyla bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklar. 
Bu Gizlilik Politikası, Firstup'ın web sitemizi ziyaret eden kişilerin yanı sıra şirket içi 
kullanıcılardan bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklar. 
Hizmetlerimizin son kullanıcılarıyla veya Firstup teknolojisini kullanan işverenlerle ilişkili 
olarak çalışanları hakkında bilgi toplamak üzere kullandığımız veri uygulamalarını 
kapsamaz. Bu tür kullanımlar için geçerli gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: Çoklu 
Kiracı Gizlilik Politikası.  Firstup markalı bir ürünün son kullanıcısıysanız ve gizlilik 
uygulamalarımız hakkında bilgi edinmek istiyorsanız lütfen şu adresi ziyaret edin: Çoklu 
Kiracı Gizlilik Politikası. Son kullanıcıysanız ve Firstup'un hizmetlerini kullanarak 
topladığı bilgilerle ilgili işvereninizin veri uygulamaları hakkında bilgi edinmek 
istiyorsanız lütfen işvereniniz tarafından sağlanan gizlilik politikasını ziyaret edin. 

Bu Gizlilik Politikasını çeşitli zamanlarda değiştirebiliriz. Değişiklik yapmamız halinde, 
politikanın üst kısmındaki tarihi değiştirerek sizi bilgilendireceğiz ve bazı durumlarda 
size ek bir bildirim (ana sayfamıza bir bildirim eklemek veya size bildirim göndermek 
gibi) gönderebiliriz. Siteye her eriştiğinizde veya bizimle başka bir şekilde etkileşimde 
bulunduğunuzda, bilgi uygulamalarımız ve mevcut seçeneklerimiz hakkında bilgi sahibi 
olmak için Gizlilik Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Bilgilerin 
Kullanımı 

Topladığımız bilgileri hizmetlerimizi sunmak ve özelleştirmek üzere 
Hizmetlerimizi sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek ve potansiyel 
müşterilerimizle ilgilerini çekecek hizmetlerimiz, diğer ürünler veya hizmetler 
hakkında iletişim kurmak için kullanırız. Topladığımız bilgileri ayrıca şu 
amaçlarla da kullanabiliriz: 

 hileli işlemleri ve diğer yasa dışı faaliyetleri tespit etmek, araştırmak ve 
engellemek, Firstup'ın ve diğerlerinin haklarını ve mülkiyetini korumak; 

 iş sorunlarına çözümler üretmek için sizin ve başkalarının 
ilgilenebileceği ürünleri belirlemek ve 

 iletişim tercihlerini takip ederek iletişime geçilmemesi istekleri de dahil 
olmak üzere iletişimlerin isteklerinizle uyumlu olmasını sağlamak ve 

 diğer kaynaklardan gelen bilgiler de dahil olmak üzere, bilgilerinizi bize 
sunulan diğer bilgilerle birleştirmek. 

Bilgilerin 
Paylaşılması 

Topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi veya bu Gizlilik Politikasında açıklanan 
şekilde paylaşabiliriz: 

 Bizim adımıza çalışmak için bu tür bilgilere erişmesi gereken satıcılar, 
danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcılarla; 



 Açıklamanın yürürlükteki herhangi bir yasa, düzenleme veya yasal süreç 
uyarınca veya gerekliliğince açıklanması gerektiğine inandığımızda bir 
bilgi talebine yanıt olarak; 

 Eylemlerinizin kullanıcı sözleşmelerimizle veya politikalarımızla 
tutarsız olduğuna inanıyorsak veya Firstup'ın veya başkalarının 
haklarını, mülkiyetini ve güvenliğini korumak için; 

 Herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, işletmemizin tamamının 
veya bir bölümünün başka bir şirket tarafından finanse edilmesi veya 
satın alınması ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında; 

 Firstup ile mevcut ve gelecekteki ana kuruluşlarımız, bağlı 
kuruluşlarımız, yan kuruluşlarımız ve ortak kontrol ve mülkiyet 
altındaki diğer şirketler arasında ve 

 Sizin onayınızla veya talimatınızla. Ayrıca mantıken sizi tanımlamaması 
gereken toplu hale getirilmiş veya kişi bilgilerinden arındırılmış bilgileri 
paylaşabiliriz. 

Başkalarının 
Sağladığı 
Reklam ve 
Analiz 
Hizmetleri 

Başkalarının internet genelinde ve uygulamalarda bizim adımıza analiz 
hizmetleri ve reklamlar sunmasına izin verebiliriz. Bu kuruluşlar Hizmetleri 
kullanımınız ve IP adresiniz, web tarayıcınız, mobil ağ bilgileriniz, görüntülenen 
sayfalar, sayfalarda veya uygulamalarda harcanan zaman, tıklanan bağlantılar ve 
dönüştürme bilgileri dahil olmak üzere diğer web sitelerini ve uygulamaları 
kullanımınız hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri, web işaretleri, 
cihaz tanımlayıcıları ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu bilgiler, Firstup ve 
diğerleri tarafından verileri analiz etmek ve takip etmek, belirli içeriklerin 
popülerliğini belirlemek, Hizmetlerimiz ve diğer web sitelerindeki ilgi 
alanlarınıza yönelik reklamlar ve içerikler sunmak ve çevrimiçi etkinliğinizi 
daha iyi anlamak için kullanılabilir. İlgi alanına dayalı reklamlar hakkında daha 
fazla bilgi için ya da davranışsal reklamcılık amacıyla web tarama bilgilerinizin 
kullanılmasını istemiyorsanız ve AB'de yaşıyorsanız lütfen 
www.aboutads.info/choices veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini 
ziyaret edin. 

Güvenlik Firstup, hakkınızdaki bilgilerin kaybolmasını, çalınmasını, kötüye kullanılmasını 
ve yetkisiz erişimin, ifşa, değişiklik ve imha edilmesini önlemeye yardımcı 
olmak için makul önlemler alır. 

Veri Saklama Hakkınızda topladığımız bilgileri, ilk olarak topladığımız amaçlar için gerekli 
olduğu sürece saklarız. Bazı bilgileri meşru iş amaçlar için veya kanunların 
gerektirdiği şekilde saklarız. 

Bilgilerin 
ABD'ye ve 
Diğer 
Ülkelere 
Aktarılması 

Firstup'ın merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir ve bilgileri ABD'de işleyip 
saklarız. Bu nedenle, biz ve hizmet sağlayıcılarımız bilgilerinizi, bulunduğunuz 
yargı alanıyla eş değer düzeyde veri koruması sağlamayabilecek yargı alanlarına 
aktarabilir veya bu yargı alanlarında depolayabilir veya bunlara erişebilir. Kişisel 
verilerinizin işlediğimiz yargı alanlarında, örneğin veri alıcılarıyla AB 
Komisyonu tarafından şart koşulan standart sözleşme maddelerini imzalayarak 



veya diğer onaylı yöntemlere güvenerek yeterli düzeyde koruma altına 
alınmasını sağlamak için gerekli adımları atacağız. Firstup, kişisel verileri 
Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA"), Birleşik Krallık ("BK") veya İsviçre 
dışındaki resmi makamlara aktardığında yasalar gerektiriyorsa açık onay alınmış 
olur ya da bu aktarım, veri konusu kişinin daha yüksek meşru menfaatleri 
olmaması koşuluyla ve iç idari amaçlar gibi veri koruma amaçları doğrultusunda 
Social Chorus'un veya belirli tarafın meşru menfaatine dayalı olur. 

AEA, Birleşik 
Krallık ve 
İsviçre 
Mukimleri 

AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre'de ikamet ediyorsanız kişisel verilerinizin 
işlenmesiyle ilgili yasalar çerçevesinde belirli haklarınız ve korumanız vardır. 

İşlemenin Yasal Dayanağı 
AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre'de ikamet ediyorsanız kişisel verilerinizi 
işlediğimizde bunu yalnızca aşağıdaki koşullar altında yaparız: 

 İlginizi çekebilecek ürünler veya hizmetlerle ilgili iletişimler göndermek 
gibi kişisel verilerinizi işlemekle ilgili meşru bir menfaatimiz vardır. 

 
 
Veri Sahibinin Talepleri 
AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre'de ikamet ediyorsanız hakkınızda tuttuğumuz 
kişisel verilere erişme ve kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya 
aktarılmasını isteme hakkına sahipsiniz. Bu hakları kullanmak için aşağıdaki 
iletişim bilgilerini kullanarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, belirli 
işlemelere itiraz etme veya belirli işlemeleri kısıtlamamızı talep etme hakkına da 
sahip olabilirsiniz. Hizmetlerimize bir iş yeri programı aracılığıyla erişiminiz 
varsa ve bu haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız hizmetlerimizi 
kullanan işvereninizle iletişime geçmeniz gerekir. 

Sorular veya Şikayetler 
AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre'de ikamet ediyorsanız ve kişisel verilerin 
işlenmesiyle ilgili çözemeyeceğimiz endişeleriniz varsa ikamet ettiğiniz yerdeki 
veri gizliliği yetkilisine şikayette bulunma hakkınız vardır. Yerel Veri Koruma 
Makamının iletişim bilgileri için lütfen bkz: https://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm veya https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-
fdpic/links/data-protection—switzerland.html. 

Gizlilik 
Kalkanı 
Çerçevelerine 
Uygunluk 

Firstup, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'den Amerika 
Birleşik Devletleri'ne aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve 
saklanması ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Gizlilik 
Kalkanı Çerçevelerinden çekilmiştir. Firstup, Gizlilik Kalkanı'na katılırken 
edindiğimiz kişisel bilgilere Gizlilik Kalkanı İlkelerini uygulamaya devam 
edecektir. 



Tercihleriniz Hesap Bilgileri 

Bireyler, kişisel bilgilerinin üçüncü bir tarafa ifşa edilip edilmeyeceği ya da 
kişisel bilgilerinin en başta toplanması için belirlenen ya da sonradan kendileri 
tarafından onaylanan amacın tamamen dışında amaçlarla kullanılıp 
kullanılmaması gibi, Gizlilik Kalkanı İlkelerinin gerektirdiği şekilde kişisel 
bilgilerinin kullanımı ve ifşasını sınırlama hakkına sahip olabilir. 
Kişisel bilgilerin kullanımını ve ifşa edilmesini Gizlilik Kalkanı İlkelerine göre 
sınırlamak istiyorsanız lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: 
privacy@firstup.io  

Hizmetlerimize erişiyorsanız işvereninizin hizmetlerimizi kullanarak hakkınızda 
topladığı bilgileri güncellemek, düzeltmek veya silmek için işvereninizle 
iletişime geçmeniz gerekir.  Bunu yapamıyorsanız lütfen aşağıdaki adresten 
bizimle iletişime geçin. 

Tanımlama Bilgileri 

Çoğu web tarayıcısı varsayılan olarak tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde 
ayarlanmıştır. İsterseniz tarayıcınızı genellikle tarayıcı tanımlama bilgilerini 
kaldıracak veya reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tanımlama bilgilerini 
kaldırmayı veya reddetmeyi seçerseniz bu durumun Hizmetlerin 
kullanılabilirliğini ve işlevselliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın. 

Kaliforniya 
Gizlilik 
Haklarınız 

Kaliforniya'da ikamet eden tüketiciler, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası veya 
("CCPA") (Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.100 ve devamı) ve "Shine 
the Light" Yasası (Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83) kapsamında 
kişisel bilgilerine ilişkin belirli haklara sahiptir. Kaliforniya'da ikamet 
ediyorsanız bu bölüm sizin için geçerlidir. 
 
Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası 
Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması, Açıklanması ve Satışı ile İlgili Ek 
Açıklamalar 

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması: Önceki 12 ay içinde, şu 
kategorilerde kişisel bilgiler topladık: IP Adresi, E-posta Adresi, Adı, Soyadı, 
Telefon Numarası, Cihaz Bilgileri ve Coğrafi Konum Verileri. Yukarıdaki "Bilgi 
Kullanımı" bölümünde açıklanan iş ve ticari amaçlar için kişisel bilgileri 
toplarız. 

Kişisel Bilgilerin Açıklanması: Kişisel bilgilerinizi yukarıdaki "Bilgi 
Paylaşımı" bölümünde açıklandığı gibi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Önceki 
12 ay içinde, işletme veya ticari amaçlar için şu kategorilerdeki kişisel bilgileri 
açıkladık: IP Adresi, E-posta Adresi, Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Cihaz 
Bilgileri ve Coğrafi Konum Verileri. 



Kişisel Bilgilerin Satışı: Kaliforniya yasaları, "sattığımız" kişisel bilgiler 
hakkında şeffaflık sağlamamızı gerektirir. Bu, CCPA'nın amaçları 
doğrultusunda, kişisel bilgilerin değerli bir bedel karşılığında 6sense ile 
paylaşıldığı senaryolar anlamına gelir. Önceki 12 ay içinde, CCPA'nın nasıl 
yorumlandığına bağlı olarak şu kişisel bilgi kategorilerini "sattık": IP Adresi.  16 
yaşından büyük Kaliforniyalı tüketiciler, bu satışlardan istedikleri zaman 
vazgeçme hakkına sahiptir. 16 yaşından küçük tüketiciler hakkında kasıtlı olarak 
kişisel bilgiler satmayız. Bilgileri nasıl sattığımız hakkında daha fazla bilgi 
edinmek ve vazgeçme talebinde bulunmak için lütfen "Bilgilerimi Satmayın" 
sayfamızı ziyaret edin. 

Tüketici Haklarınız 

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız (1) son 12 ay içinde bir iş amacıyla 
topladığımız, sattığımız ve ifşa ettiğimiz kişisel bilgilerin kategorileri ve belirli 
parçaları hakkında daha fazla bilgi talep etme, (2) kişisel bilgilerinizin silinmesi, 
(3) uygulanabilir ise kişisel bilgilerinizin satışından vazgeçme ve (4) CCPA 
kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için ayrımcılığa maruz kalmama 
haklarına sahipsiniz. Bu talepleri, (888) 674-1158 numarasından telefonla 
iletişime geçerek veya privacy@firstup.io adresine e-posta göndererek 
iletebilirsiniz. Satış kapsamından çıkmak için "Bilgilerimi Satmayın" sayfamızı 
da ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinizin işlenmesini engellemek için gerekli 
ayrıntıları onaylamak üzere e-posta yoluyla isteğinizi doğrulayacağız.  Bu 
hakları sizin adınıza kullanmak üzere yetkili bir temsilci atamak için lütfen (888) 
674-1158 numaralı telefondan bizi arayın veya talebinizi doğrulamak için bize e-
posta gönderin. 

 
 
Shine the Light 

Kaliforniya yasası, Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin bilgilerinin doğrudan 
pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla nasıl paylaşıldığı hakkında belirli ayrıntılar 
talep etmesine izin verir.  Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve böyle bir talepte 
bulunmak istiyorsanız lütfen (888) 674-1158 numaralı telefonu arayarak veya 
privacy@firstup.io adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. 

 


