
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası 

Bu web sitesi, PLATON Financial Advisory & Strategy Consulting Services Ltd. 
tarafından yönetilmektedir. 

PLATON, internet sitesi için bilgi ve belgeler sağlamaktadır, bu internet sitesi “PLATON 
Financial Advisory & Strategy Consulting Services Ltd. Internet” veya “site” olarak 
bilenecektir. Bu sayfa, site ile bağlantılı olarak PLATON Financial Advisory & Strategy 
Consulting Services Ltd. tarafından benimsenen bilgi toplama ve kullanım politikalarını 
içermektedir. Bu politikalar periyodik olarak gözden geçirilir ve herhangi bir değişiklik 
sitenin bu bölümde yer alacaktır. 

PLATON, linkleri burada verilen üçüncü taraf web sitelerin gizlilik politikalarından sorumlu 
değildir. Bu sitelere herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce bu web sitelerin gizlilik 
politikaları kontrol edilmelidir. 

PLATON, müşteriler, potansiyel müşteriler ve bu web sitesinin diğer kullanıcılar tarafından 
verilen kişisel bilgilerin korunması konusunda kararlıdır ve bilgileri koruyacağını taahhüt 
eder. 

Destek ve özel hizmetler için bir talepte bulunurken bu Siteye verilen kişisel verileri, ilgili 
kişiler, taleplerini yerine getirilmesi için gereken ölçüde diğer üye ve katılımcı firmalara 
transfer edilmesine de izin vermiş olacaktır. 

PLATON, sadece bu siteye isteğiyle ve açıkça olarak sağlanan kişisel verileri toplanır ve 
kullanır. Yetkili kullanıcılar, herhangi bir kişisel bilgi vermeden siteyi kullanabilirler / 
gezebilirler. Bu sitenin bir yetkili kullanıcısı, belirli hizmetlere kayıt olmak için PLATON’a 
sınırlı kişisel bilgiler vermeye tercih edebilir; kayıt olduktan sonra bilgiler sadece belirtilen 
amaçlar için kullanılacaktır. 

Şu anda yetkili kullanıcıların IP adreslerini, idari veya diğer amaçlar için takip 
edilmemektedir. IP adresi internette yetkili kullanıcıların bilgisayarının yerini gösterir. 
Gelecekte IP adreslerinin girilmesine karar verilirse, bu şekilde elde edilen bilgi sitenin 
kullanıcıları hakkında istatistikî bilgi vermek için toplanabilir. Fakat bu tür bilgi ve IP 
adreslerinden hiçbir bireysel kullanıcı tespit edilmeyecektir ve IP adresleri siteye erişimi 
izlemek için kullanılmayacaktır. 

Genelde kişisel bilgilerin toplanması kolay anlaşılmaktadır. PLATON, talep edilen 
hizmetleri yerine getirebilmesi için en gerekli bilgileri istemektedir, fakat en uygun cevabını 
verebilmesi için MSIL ilave bilgiler isteyebilir. İlave bilgi istenilirse, bu bilgi vurgulanır ve 
kişinin kendi isteğiyle verilmesi gerekir. 

Hassas kişisel bilgiler, cinsiyet, ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya diğer 
inançları, sendika üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, cinsel yaşantı veya sabıka kayıtları 
gibi bilgileri içerir. Biz, işe alımı amacıyla alınan bilgiler haricinde, site aracılığıyla hassas 
kişisel bilgiler talep etmeyiz. Bu nitelikteki bilgiler, (örneğin işe alımı için) yasal olarak 
gerektirmediği takdirde verilmemesini tavsiye ederiz. 

Şu anda "çerezler" olarak bilinen standart teknoloji bu sitede kullanılmaktadır. Çerezler, bir 
yetkili kullanıcı web sitesi kullanırken, kullanıcı için bir tanımlayıcı tahsis ederek sitenin 
kullanımı ile ilgili bilgi belirteçleri toplamasını ve saklamasını izin veren, kullanıcının sabit 
diskine yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanmak, PLATON’un web 



sitesinin işleyişini analiz edebilmesi için olanak sağlamaktadır. Böylece verdiği hizmeti 
devamlı olarak geliştirebilmektedir. Fakat yetkili kullanıcı bilgisayarının sabit sürücünden 
diğer herhangi bir veri ya da kullanıcının e-mail adresini almıyordur. 

Her halükarda, bu sitenin herhangi bir kullanıcının kimliğini belirlemek veya izlemek için 
çerezlerin içinde bulunması ihtimali olan bilgileri ile kişisel bilgilerinin arasında bağlantı 
kurmak için amaçlanmamıştır. Çerezlerin konusunda endişeleriniz varsa; çoğu 
tarayıcılarında, bireysel kullanıcıların çerezleri reddetmesine izin verir. Çoğu durumda, bir 
ziyaretçi, bir çerezi reddedebilir ve hala bizim web sitemizde rahatça gezinebilmektedir, 
ancak sitedeki diğer işlevleri engellenebilir. İsterseniz sitemizdeki ziyaretinizin sona 
ermesinden sonra, kendi sisteminizdeki çerezleri her zaman silebilirsiniz. 

Web site kullanımımızı analiz etmek için ve PLATON bünye içerisinde kullanılmak üzere 
raporlar hazırlamak için Google Analytics kullanıyoruz. Birçok hizmet gibi, Google 
Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu çerezler, 
ziyareti hangi saatte gerçekleştiği, ziyaretçinin daha önce sitede gezip gezmediği ve 
ziyaretçi hangi diğer siteden geldiği veya hangi sitedeki linki aracılığıyla bizim sitemizi 
bulduğu ve bunun gibi bilgileri saklamak/depolamak için kullanılır. Tarayıcılar etki alanları 
arasında birinci taraf çerezleri paylaşmazlar. Google, kişisel bilgileri nasıl işlediği hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için, lütfen Google Gizlilik Politikası’na bakınız. 

Bilgiler, PLATON’dan diğer bilgileri almak isteği açıkça ifade edildiği durumlar haricinde, 
sadece belirtilen verilme amacı için kullanılır.  Site aracılığıyla sağlanan kişisel bilgiler, 
talep üzerine bilgi veren kişiye temin edilebilir. Kişisel bilgiler herhangi bir zamanda siteden 
silinebilir. Bilgilerin kopyası için ya da bilgilerin silinmesi talepleri, PLATON ofisine e-posta 
ile bağlantı kurabilirsiniz. (info@platonfinancial.com) 

PLATON, aşağıda belirtilen durumlarda bilgileri üçüncü şahıslara sağlayabilir. 

• Bilginin verilme amacı olan işlemi gerçekleşmek/yerine getirmek için bilginin 
aktarılması gerekli ise ve üçüncü taraf bir katılımcı firma ise; 

• Diğer katılımcı firmalarını ilgilendiren talepleri, işlemleri yerine getirmek için; 
• Sitenin işleyişi ile ilgili kendilerine danışılan / sorulan PLATON’un profesyonel 

danışmanlara yardımcı olmak amacıyla; 
• Sitenin bir yetkili kullanıcı tarafından açıkça talep ettiği durumlarda veya bir 

mahkeme kararı ile ya da herhangi bir yasal veya düzenleyici makamının emrettiği 
durumlarda. 

PLATON, site aracılığıyla toplanılan kişisel verileri pazarlama veya postalama amaçlar için 
üçüncü şahıslara ya da katılımcı firmaların dışında olan firmalara ya da onların adına 
dağıtılamaz veya satılamaz. PLATON, kendi katılımcı ve üye firmaları hariç üçüncü taraflar 
ile pazarlama faaliyetlerinde bulunamaz. 

Sitenin yetkili kullanıcılarından toplanan bilgiler, sadece gerekli hizmetleri sağlamak 
amacıyla tutulacaktır. Hizmeti tamamlandıktan sonra tüm bilgiler PLATON veri tutma 
politikalarına uygun olarak verileri kullanabileceği, saklayabileceği veya yok edebileceği 
anlaşılmıştır. 

PLATON Financial Advisory & Strategy Consulting Services Ltd. kontrolün altındaki kişisel 
verileri, 

• Yetkisiz erişim; 



• Uygunsuz kullanımı veya açıklanması; 
• Yetkisiz modifikasyon; 
• Yasadışı imha veya kazara kayıplardan korunmasını amaçlayan kabul edilmiş 

teknik önlem ve güvenlik politika standartlarını uygulamıştır. 

PLATON Financial Advisory & Strategy Consulting Services Ltd. özellikle internet 
ortamında çocukların gizliliğinin korunmasının önemini anlıyordur. Bu gizlilik beyanı 
kapsamı altındaki web sitesi, 13 yaştan daha küçük çocuklara yönlendirilmiş ya da 
tasarlanmamıştır. 

 


