GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
Jobsangel.net
1.

Jobsangel.net hizmet sağlayıcınsa verilen tüm servisler ve hizmetler merkezi Emre
Mah. 3866 Sok Ustam Park Evleri 3 C Blok Kat:5 Daire:14 Isparta / Merkez Şti.
adresinde kayıtlı olan CANSIN ERTEKİN UMUT SELBAŞ Adi Şirketi’ne aittir ve işbu
hizmet sağlayıcı tarafından işletilir.
2. Jobsangel.net, çeşitli amaçlarla kişisel verileri toplayabilir. Aşağıda toplanan kişisel
verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde korunduğu belirtilmektedir.
3. Siteye üye olunması yahut çeşitli formların doldurulması ile birlikte üyeler veya üye
adayları kendileriyle ilgili kişisel verileri ( İsim – Soy isim, fotoğraf, telefon, e-mail
adresi, eğitim bilgileri, kariyer bilgileri vs.) verdiği hizmetler nedeniyle
toplanmaktadır.
4. Jobsangel.net üyelerine ve üye olma adaylarına çeşitli kampanyalar, bilgilendirmeler,
yeni ürün ve hizmetler ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyeler ve üye olma
adayları verilen bu hizmetleri ve gönderilen bilgileri alıp almama konusunda üyelik
sözleşmesi ile ve daha sonradan seçim yapma hakkına sahiptir.
5. Jobsangel.net’in daha iyi hizmet verebilmesi ve üyelerin verilen hizmetten daha iyi
bir şekilde hizmet alabilmesi amacıyla üyelerin IP adresleri kaydedilmekte ve
kullanılmaktadır. Üye olma, hizmet oluşturma, hizmet görüntüleme, hizmet
kaydetme, hizmet değerlendirme, anlaşma yapma, son görülme tarihleri vb. tüm bu
hususlar veri tabanı üzerinde depolanmaktadır. Ayrıca üyeler isteğe bağlı olarak
kendileri hakkındaki bilgileri, iletişim adreslerini siteye kaydedebilir. Tüm bu
hususların tamamı da yine veri tabanı üzerinde depolanmaktadır.
6. Jobsangel.net sitesi ile ilgili sorunların belirlenmesi, verilen hizmetlerin sorunsuz bir
şekilde devam ettirilmesi ve uyuşmazlıkların çözüşmesi için veri tabanında üyelerin
IP adresleri kaydedilmekte ve sağlanmaktadır.
7. Jobsangel.net kişisel bilgileri gerektiğinde üyeleriyle iletişime geçmek için de
kullanabilir. Tüm bu hususlar “üyelik sözleşmesinde” belirtilen şartlar ve amaçlar
dahilinde veri tabanı oluşturulabilecektir.
8. Jobsangel.net hizmet alan üyelerin ve üye olma adaylarının kredi kartı bilgilerinin
güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemde
saklanmamakta, sisteme kaydedilmemekle birlikte iyzico altyapısı kullanılmakta ve
ödemeler ve bilgiler güvenli ödeme sistemi ile alınmaktadır.
9. Hizmet alımı sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden
bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip
sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı
takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan
görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir
koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olmaktadır.
10. Üye olurken verilen tüm bilgileri değiştirme yetkisi sadece üyelere aittir. Üye giriş
bilgileri ve şifreleri jobsangel.net tarafından üçüncü kişiler yahut kurumlarla
paylaşılmamaktadır. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı
içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir
şifreleme standardıdır.

11. Jobsangel.net üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalarına reklam, banner reklam ve
link verebilmektedir. Verilen bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik
uygulamaları ve içeriklerine yönelik jobsangel.net’in herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Jobsangel.net sitesinde yayınlanan reklamlar nedeniyle herhangi
bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Güvenlik ve gizlilik politikası üyeleri ve üye
adaylarını kapsamakla birlikte üçüncü taraf web sitelerini ve reklamları
kapsamamaktadır.
12. Aşağıda sınırlı sayıda belirtilen durumlarda jobsangel.net “ Gizlilik ve Güvenlik
Politikası” dışında üyelere ve üye olma adaylarına ait bilgileri üçüncü kişilere
açıklayabilir.
•
•
•
•

Mevzuat hükümleri gereği hukuki zorunluluğun bulunması
Üyeler ile akdedilen üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin gereklerinin
yerine getirilmesi ve uygulanması
İdari yahut adli soruşturmalar ve hukuki uyuşmazlıklar nezdinde resmi
makamlardan bilgi talebinde bulunulması
Üyelerin ve üye adaylarının hakları veya güvenliklerini korumak için zaruri
hallerin bulunması durumunda

13. Jobsangel.net üyeler ve üye adayları ile üçüncü kişilerin web sitesini kullanımı
hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan “Çerez – Cookie” kullanarak elde
edebilmektedir. Bu hususların amacı site hakkında durum ve tercihleri saklayarak
kullanımın kolaylaştırılmasıdır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret
ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede
kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve üyeler ve üye adayları için
özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik
üretilmesine yardımcı olur.
14. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi
bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik
iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik
iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı
verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
15. Jobsangel.net “Gizlilik ve Güvenlik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede
yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir.
Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
16. Gizlilik ve güvenlik politikası ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerileriniz için
admin@jobsangel.net adresine e-mail gönderebilirsiniz.
17. YETKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT ADRESİ
17.1 İşbu üyelik sözleşmesi kapsamında üyeler ile jobsangel.net arasında yapılacak
yazışmalar, jobsangel.net tarafından üyelere gönderilecek bildirimler üyelerin
jobsangel.net’e üye olma esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. Üyeler de yine tüm talep, şikayet ve önerilerine de jobsangel.net’in eposta adresi olan admin@jobsangel.net’a yapacaklarını taahhüt etmektedirler.
17.2 Üyeler üye olurken vermiş oldukları e-posta adresinin geçerli adresleri
olduğunu ve bu adreslerini değiştirmeleri durumunda bir hafta içinde
jobsangel.net’e bildirim yapacaklarını taahhüt etmektedirler. Aksi durumda üye

olurken bildirilen
edilmektedir.

adrese yapılacak tebligatların

geçerli sayılacağı kabul

17.3 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri
ve İcra müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğu taraflarca kabul edilmektedir.
18. YÜRÜRLÜK
18.1 Jobsangel.net normal üye adayları işbu formu onayladıktan sonra ve premium
üye adayları ise işbu formu onaylayıp, premium üyelik ücretini ödemeyi
gerçekleştirdikten sonra üyelik işlemleri tamamlanacaktır. Üye adaylarının işbu
sözleşmeyi onaylaması durumunda sözleşmeyi okuyup anladıklarını da kabul
edeceklerdir. Üye sözleşmesinin onaylanması durumunda üyeler ve jobsangel.net
işbu sözleşme bağlı olduklarını kabul etmektedirler. Sözleşme onay tarihi itibariyle
yürürlük kazanacaktır.
18.2 Jobsangel.net işbu üyelik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutmakla birlikte, işbu değişiklikleri üyelik sözleşmesinde yayınlayacaktır.
JOBSANGEL.NET İŞBU ALANA OKUDUM
VE
ONAYLADIM
BUTONLARI
YAPILACAKTIR.

