McAfee Gizlilik Bildirimi
Geçerlilik Tarihi: 4 Nisan 2017
İşbu Bildirim; topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız veriler ve topladığımız kişisel
verileri saygı çerçevesinde kullanma konusundaki taahhüdümüz hakkında bilgi
verir.

McAfee Gizlilik Bildirimi McAfee, LLC ve iş ilişkisine sahip olduğunuz bağlı
kuruluşlarımızda biz (“McAfee”, “biz”, “bize”) gizlilik, güvenlik ve çevrimiçi güvenlik
konusunda çok dikkatliyiz, tüm bunlar temel misyonumuzun önemli bir parçasıdır:
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanıcılarını ("siz", "sizin") hırsızlık, bozulma ve
çevrimiçi bilgilerine ve etkinliklerine yetkisiz erişim risklerinden korumak için. İşbu
Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve
paylaştığımız hakkında sizi bilgilendirmek için tasarlanmıştır.
İşbu Gizlilik Bildirimi web sitelerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve web tabanlı
uygulamalarımız (toplu olarak "Hizmetler") aracılığıyla bireylerden edindiğimiz kişisel
bilgiler için geçerlidir. Ayrıca geniş mobil uygulamalar ("Uygulamalar") dizimiz gibi
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bazıları ayrı bir gizlilik bildirimine tabidir. Örneğin,
Mobil Uygulama Gizliliği Beyanımız gibi belirli bir ürün ya da hizmet için ayrı bir
gizlilik bildirimi geçerliyse bunu, web sitemizde (“Sitemiz”) yayınlarız.
Hizmetlerimize erişim sağladığınızda ya da bunları kullandığınızda işbu Bildirim'i
okuduğunuzu ve içeriğini anladığınızı kabul etmiş olursunuz. Hizmetlerimizi
kullanmanız ve gizliliğe ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, işbu Bildirim'e ve Lisans
Sözleşmemize (hasarlara ilişkin geçerli tüm sınırlamalar ve anlaşmazlıkların çözümü
dahil) tabidir.
McAfee büyüdükçe, işimiz değiştikçe işbu Bildirim'i veya bireysel ürünler için
belirlediğimiz diğer gizlilik bildirimlerini, bu değişiklikleri yansıtmanın uygun
olduğunu düşündüğümüz her zaman güncelleyebiliriz. Değişikliklerin önemli olması
durumunda bunları öncesinde burada yayınlarız ve değişikliklerin sizi kişisel olarak
etkileme olasılığı olması durumunda ayrıca doğrudan sizinle de iletişime geçmeyi
deneriz (e-posta adresinizin olması durumunda e-posta aracılığıyla). Zaman zaman

geri gelip kontrol etmeniz ve işbu Bildirim'in en güncel versiyonunu incelediğinizden
emin olmanız önemlidir.

Bilgileri ve Verileri Neden Toplarız?
İşimizi yönetmek adına birçok farklı bilgiye güveniriz. Bazı durumlarda bu bilgiler,
belirli bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek, farklı şekilde Kişisel Bilgiler olarak
adlandırılan verileri içerebilir. İşbu Bildirim'de topladığımız Kişisel Bilgilerin nasıl
kullanılabileceğine ve bunların neden önemli olduğuna ilişkin birden fazla örnek
sağlayacağız. Örneğin, bir müşteri ürünlerimizden birini satın aldığında adını, eposta adresini ve ödeme bilgilerini işlemi tamamlamak için toplamamız gerekir.
Kişisel Bilgileri toplama nedenlerimizden bazıları şunlardır:
•
•
•

•
•
•

Uygulamalarımız ve işbu Site dahil ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak ve
bunları zaman içinde iyileştirmek;
Ürünleri ve hizmetleri indirmenizi ve satın almanızı sağlamak;
İlginizi çekebilecek ürünleri veya hizmetleri size tanıtmak dahil olmak üzere
sizinle olan ilişkimizi kişiselleştirmek ve yönetmek ya da müşteri desteği
sağlamak;
Sorguları veya olayları soruşturmak, yönetmek ve bunlara yanıt vermek;
Emniyet yetkilileri ve düzenleyiciler ile birlikte çalışmak, bu kişilere yanıt
vermek ve
Güvenlik tehditleri ve güvenlik açıkları gibi işimiz ile ilgili konuları araştırmak.

Ne Tür Kişisel Bilgiler Toplarız?
Aşağıdakiler, toplanabilecek Kişisel Bilgi türü örnekleridir. Toplanan belirli türdeki
bilgiler, kullanılan Hizmetlere bağlı olacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İletişim bilgileri (ad, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası);
Ödeme bilgileri (ödeme kartı numaraları, fatura adresi ve banka hesap
bilgileri dahil);
McAfee satın alma veya ürün/hizmet kullanım geçmişi;
Hesap oturum açma kimlik bilgileri;
Konumunuz;
İlgi alanlarınız;
Demografik bilgiler;
Fotoğraflar, resimler, video ve ilgili hash değerleri veya
Parmak izi ya da ses kayıtları gibi biyometrik veriler.

Yukarıdakilere ek olarak kullanıcının Hizmetlerimiz ile etkileşimlerini ya da bunları
kullanımına ("Kullanım Verileri") ilişkin diğer bilgileri de toplayabiliriz. Tıklama
verileri ve ortalama kullanım istatistikleri gibi bu Kullanım Verilerinin çoğu genel
olarak kişisel tanımlama bilgileri değildir. Diğer yandan bu Kullanım Verilerinin
bazıları ister tek başına isterse de Kişisel Bilgileriniz ile birleştirildiğinde ya da
bağlantılandığında kimliğinizin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu durumlarda
birleştirilmiş verileri, Kişisel Bilgiler olarak kabul ederiz. Birçok durumda Kullanım
Verileri, çerezler gibi sistemler veya teknolojiler tarafından otomatik olarak toplanır
(aşağıdaki Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler hakkındaki diğer bilgilere bakın).
Aşağıdakiler, web tarayıcınızdan McAfee tarafından toplanmış olabilecek ya da
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile etkileşimlerinizle ilişkili olabilecek Kullanım Verileri
türünün örnekleridir:
•

Bilgisayarlarınız, cihazlarınız, uygulamalarınız ve ağlarınız ile ilişkili ayrıntılar (IP
adresi, tarayıcı özellikleri, cihaz kimliği, işletim sistemi ve dil tercihleri dahil);

•

Web sitelerimizdeki etkinlikler ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizin kullanım
şablonları (URL atıfları, web sitesi ziyaretlerinin tarihleri ve saatleri, tıklama
verileri dahil);

•

İnternet, Uygulama veya ağ kullanımı hakkındaki ayrıntılar (ziyaret ettiğiniz
web sitelerinin URL'leri ya da etki alanı adları,
ağınıza erişim sağlamayı deneyen uygulamalar hakkındaki bilgiler veya trafik
verileri
dahil);

•

Olası kötü amaçlı yazılım veya spam gibi dosyalar ve iletişimlerle ilgili veriler
(bunlar arasında bilgisayar dosyaları, e-postalar ve ekler, e-posta adresleri,
meta veriler ve trafik verileri veya bu bilgilerin herhangi bir kısmı yahut
hash’leri sayılabilir; hash dosyası, matematiksel bir algoritmayla sayısal bir
diziye çevrilmiş dosyadır).

Bilgileri Nasıl Toplarız?
Bilgileri, Hizmetleri kullanımınız aracılığıyla otomatik olarak, bazı durumlarda da
üçüncü taraflardan toplamanın yanı sıra doğrudan sizden de toplarız.
Bize Verdiğiniz Bilgiler: Tipik olarak doğrudan sizden topladığımız bilgiler iletişim
bilgileriniz, ödeme veya fatura verileriniz ve başlattığınız müşteri hizmetleri

taleplerinin içeriği gibi ilişki bilgileri, ürünlerimize ilişkin gönderdiğiniz
değerlendirmeler ya da anketlerin yanıtlarıdır. Çoğu durumda bizimle ne kadar bilgi
paylaşabileceğinize siz karar verirsiniz, ancak bir satın alma işlemini tamamlamak
üzere gerekli olan ödeme bilgileri gibi gerekli bilgilerin paylaşılmaması belirli
etkinlikleri gerçekleştirme yetinizi sınırlayabilir.
Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Site ve Hizmetlerimizi kullandığınızda ya da
bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda Kullanım Verileri ve tarayıcınız ya da mobil
cihazınızdan otomatik olarak toplanan diğer bilgiler gibi etkinliğiniz tarafından
oluşturulan bilgileri alıp saklarız. Bu bilgiler IP adresinizi; tarayıcı türünüz ve
sürümünüzü; tercih edilen dili; IP adresi veya cihazınızda GPS, kablosuz ya da
Bluetooth teknolojisini kullanan coğrafi konumu; işletim sistemini ve bilgisayar
platformunu; satın alma geçmişini; tarih ve saat dahil olmak üzere Sitemize, Sitemiz
aracılığıyla ve Sitemizden olmak üzere tam Tekbiçimli Kaynak Konumlayıcı (URL)
tıklamayı; görüntülediğiniz veya araştırdığınız ürünleri ve ziyaret ettiğiniz Sitemizin
alanlarını içerebilir. Ayrıca ziyaret saatinizin uzunluğunu ve ziyaret, satın alma ya da
Hizmet kullanımı sayınızı kaydedebilirsiniz. Gelecekteki ziyaretlerinizin takibini
tutmaya yardımcı olmak üzere size bir ya da daha fazla benzersiz tanımlayıcı
atayabiliriz.
Çoğu durumda bu bilgiler, çeşitli takip teknolojileri tarafından oluşturulur. Takip
teknolojileri "çerezleri", "flash LSO'ları", "web sinyallerini" ya da "web hatalarını" ve
"açık GIF'leri" içerebilir. Çerezleri ve diğer takip teknolojilerini nasıl kullandığımıza
ilişkin bilgileri buradan okuyabilirsiniz ve ayrıca kullanımlarını sınırlamak adına
yapabileceğiniz seçimleri de öğrenebilirsiniz.
Çerezler ve kullandığımız benzeri diğer teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için
lütfen Çerez Bildirimimize bakın.
Diğer Kaynaklardan Bilgiler: Diğer kaynaklardan hakkınızda herhangi bir bilgi
almamız durumunda bunu hakkınızda halihazırda sahip olduğumuz bilgilere
ekleyebiliriz. Örneğin, bir yayının abonelerinin listesini almamız ve sizin
ürünlerimizin bir kullanıcısı ve ayrıca bir abone olduğunuza dikkat etmemiz
durumunda bu bilgileri birleştirebiliriz. Diğer kaynaklardan alabileceğimiz bilgilerin
örnekleri; kayıtlarımızı düzeltmek için kullandığımız güncellenmiş teslimat veya
ödeme bilgilerini, satın alma ya da geri alma bilgilerini, müşteri desteği veya kayıt
bilgilerini, sayfa görünümünü, iş ortaklarının arama terimi ve arama sonucu

bilgilerini ve dolandırıcılığı önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak adına
kullandığımız kredi ya da kimlik bilgilerini içerir.

Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız?
Bir cihazı açtığınız, bir ağa bağlandığınız veya bir dosyayı açtığınız her seferde
korsanlardan, kötü amaçlı yazılımlardan, casus yazılımlardan, verilerinize ve
sistemlerinize yetkisiz erişim sağlayan diğer unsurlardan kaynaklanan önemli bir
riskle karşı karşıya kalırsınız. McAfee'ninkiler gibi güvenlik ürünleri ve hizmetleri,
sizleri bu risklerden korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Güvenlik ve Tehdit Tespiti. Kişisel Bilgilerdahil verileri toplayıp işleyerek McAfee,
tehditleri öngörmeye ve sizi, cihazlarınızı ve bilgilerinizi daha iyi korumaya yardımcı
olabilir. Örneğin, McAfee şunlar için bilgilerinizi kullanabilir:
•

•
•
•

Tehditleri, güvenlik açıklarını, şüpheli etkinliği ve saldırıları izole etmek ve
tanımlamak için cihaz(lar)ınızdan/cihaz(lar)ınıza gönderilen verileri analiz
etmek;
Erişimin verilmesi gerekip gerekmediği konusunda size tavsiyede bulunması
adına bir cihazın ya da dosyanın itibarına erişmek;
Pazar ve tüketici araştırma ve trend analizi dahil olmak üzere tehdit istihbarat
ağlarına katılmak ve araştırma ve analiz gerçekleştirmek ve
Yeni tehditlere müdahale etmek adına ürünler ve hizmetler edinmek.

İş Kullanımları. Ayrıca Kişisel Bilgileri aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer iş
amaçlarıyla da kullanabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•

Tercihleri özelleştirmek için kullanıcıların McAfee ürünlerini ve hizmetlerini
kullanırken sergilediği davranışları analiz etmek;
McAfee hesapları oluşturmak ve bunları yönetmek;
Ödemeleri tahsil etmek ve işleme almak ve işlemleri tamamlamak;
Müşteri desteği sunmak, abonelikleri yönetmek ve taleplere, sorulara ve
yorumlara yanıt vermek;
Özel olaylar, programlar, anketler, yarışmalar, çekilişler ve diğer teklif ve
promosyonlar hakkında iletişim kurmak ve bunlara katılımı yönetmek;
Bloglarımızda ve diğer iletişim kanallarımızda gönderi yapma imkânı
sağlamak;
Web sitelerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı özelleştirmek,
iyileştirmek ve bunlara ilişkin ölçüm yapmak;

•
•
•

•
•

Yeni ürünler, hizmetler ve web siteleri geliştirmek ve bunları analiz etmek;
Muhasebe, denetleme, faturalandırma, mutabakat ve tahsilat işlemlerini
gerçekleştirmek;
Olası veya gerçek iddiaları, yükümlülükleri, yasaklanan davranışı ve suç
faaliyetini önlemek, tespit etmek, soruşturmak, yanıtlamak ve bunlara karşı
koruma sağlamak;
Yürürlükteki yasal gerekliliklere, anlaşmalara ve politikalara uymak ve
bunları uygulamak ve
İşbu Bildirim'e uygun olarak diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

Hizmetlerin Parçası Olarak İşleme. Ayrıca Hizmetlerimizin tamamlayıcı parçası
olarak da belirli bilgileri işleriz. Ürün veya hizmetlerimizden birini yüklediyseniz ya
da kullanıyorsanız yazılım, aşağıdakiler gibi belirli güvenlik ve gizlilik görevlerini
gerçekleştirmek için bilgisayar sisteminizin veya aygıt ortamınızın arka planında
çalışır:
•
•
•
•
•
•
•
•

SPAM koruması;
Virüs koruması;
İzinsiz girişlerin tespiti, önlenmesi ve bunlara karşı koruma;
Tehdit önleme ve tahmin etme;
Ağ savunması;
Veri şifreleme;
Mobil cihaz şifreleme ve
Yedekleme ve kurtarma işlemleri.

Ürün Güncelleme ve Raporlama. Ürün ve hizmetlerimiz, güncellemeleri ve raporları
sağlamak için belirli verileri de işleyebilir. Bu güncelleme işlevleri, hizmetlerle ilgili
dosyaların yenilenmesi veya modernleştirilmesi gerekip gerekmediğini görmek için
sisteminizi denetleyebilir. Örneğin, ürün ve hizmetler McAfee’ye rapor dosyaları
iletebilir. Bu dosyalar denetlenen, şüpheli, virüs bulaşmış veya istenmeyen dosya ya
da e-posta sayısı, virüs sayısı, algılanan bulaşmaların tarihi ve hash değerleri ve
hatalı negatif/hatalı pozitif sayısı gibi bilgiler içerir. Bu raporların amacı, belirli
bulaşmaların sıklığını veya tehditlerin yaygınlığını analiz etmektir. McAfee ayrıca bu
bilgileri, ürünün gerçek kullanımını esas alarak ürünü kullanıcı tercihleri
doğrultusunda uyarlamak için kullanır.
Ücretsiz Ürünleri ve Hizmetleri Destekleme

Sürekli olarak müşterilerimize çeşitli ücretsiz ürünler sunarız. Bu ürünleri ücretsiz
olarak sürdürmek için tarafımızdan ya da iş ortaklarımız tarafından yapılan
reklamlara dayalı olarak ilgi alanları desteklemek üzere ziyaret ettiğiniz web siteleri
hakkındaki bilgiler gibi ürünlerimizin bazıları aracılığıyla toplanan bilgileri
kullanabiliriz. Bunu, sizi kişisel olarak tanımlamayan tarayıcınız ve web tarama
etkinliğiniz hakkındaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşarak yaparız. Bu şirketlerin,
sizi tanımlamak için kendilerine sağladığımız bilgileri kullanma izinleri yoktur ve
sağladığımız bilgileri yalnızca size verdiğimiz gizlilik taahhütlerimiz gereğince
kullanmaları gerekir. Verileri bu yolla kullanan ürünlerimiz ayrıca , bu paylaşımı iptal
etmenizi sağlayan yerleşik özellikler de içerir.

Kişisel Bilgileri Ne Zaman Paylaşırız?
Gizliliğin önemine saygı gösteririz. İşbu gizlilik politikasında sağlanan dışında Kişisel
Bilgilerinizi satmayız, bunları rızanızı almadıkça veya bunu yasalar gereği yapmamız
gerekmedikçe kendi pazarlama kullanımları için bağlı olmayan üçüncü taraflarla
paylaşmayız. Genel olarak Kişisel Bilgiler dahil olmak üzere topladığımız bilgileri
müşterilerimize Hizmetler ya da iletişimler sağlamamızı kolaylaştırmak (örn. adımıza
işlemler gerçekleştiren hizmet sağlayıcılarına), işimizi yürütmek, Hizmetlerimizin
reklamını yapmak veya Geliştirmek, işimizdeki değişiklikleri ya da aktarımları
kolaylaştırmak için yasalara uygun olarak ve sizin rızanız ile ifşa edebiliriz.
Kişisel Bilgileri aşağıdaki yollarla paylaşabiliriz:

•

•

•

İşbu Bildirim’de açıklanan amaçlar doğrultusunda McAfee şirketler ailesinin
mevcut ve gelecekteki üyeleri; örneğin, (i) hizmetler ve içerik (örneğin; kayıt,
satış ve müşteri desteği) sağlamak; (ii) yasa dışı faaliyetlerin ve politikalarımızın
ihlal edilmesinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı olmak ve (iii)
ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve iletişimlerimiz hakkındaki kararlarımıza yön
vermek için;
Söz konusu bilgileri paylaşmak için seçtiğiniz ya da kullanıcı içeriğini (örn.
yorumlar ve değerlendirmeler, sosyal medya iletileri, fotoğraflar veya
oluşturduğunuz grupların konumları) yayınladığınız belirli Hizmetlerin
tamamlayıcı olduğu diğer kullanıcılar;
Bizim için hizmetler gerçekleştiren yetkili hizmet sağlayıcıları (bulut hizmetleri,
veri depolama, satış, pazarlama, soruşturmalar, ödeme işlemleri, müşteri
desteği ve fatura toplama dahil). Hizmet sağlayıcılarımızla iletişimlerimiz,

•

•

•

•

•

Kişisel Bilgileri kullanımınızı sınırlamayı ve en az işbu Gizlilik Bildirimi
hükümleri kadar sıkı olan gizlilik ve güvenlik standartlarına uymayı kabul
etme taahhüdünü içerir. Örneğin McAfee web sitesindeki bir bağlantı
aracılığıyla Kişisel Bilgileri doğrudan üçüncü bir tarafa sağlamanız durumunda
işlemin, tipik olarak standartlarına (McAfee'ninkilerle aynı olmayabilir) dayalı
olduğunu unutmayın;
Fiziksel, mali veya başka türlü zarar, hasar yahut kaybı önlemek için
(dolandırıcılık ya da kredi riskine karşı koruma sağlamak dahil) ifşanın gerekli
ve uygun olduğuna inanmamız durumunda.
Hukuk, devlet ya da yargı yetkilileri için, bu yetkililer tarafından belirtildiği
veya gerektirildiği şekilde ya da bir mahkeme çağrısına yanıt olarak veya
şüphelenilen yasa dışı bir faaliyeti soruşturmak gibi yasal bir faaliyetle ilgili
olarak (yasa dışı faaliyetler için hizmetlerimizi kullanan kişileri tanımlamak
dahil). İyi niyetle yasa dışı olduklarına inandığımız faaliyetleri emniyet
yetkililerine rapor etme hakkını saklı tutuyoruz.
Bir satınalma, birleşme, varlık satışı ya da iş varlıklarının parçası olarak Kişisel
Bilgilerin aktarıldığı veya paylaşıldığı varlıklarımızın ya da işlevlerimizin
neredeyse tümünü içeren benzeri bir başka iş aktarımı ile bağlantılı olarak
veya bunlara ilişkin görüşmeler sırasında (söz konusu tarafın ilgili Kişisel
Bilgileri işbu Bildirim'e uygun bir tutumla kullanmayı kabul etmesi
durumunda).
Ürünlerimiz ya da ilginizi çekebilecek diğer ürünler hakkında pazarlama ve
reklam içeriği sağlamak adına üçüncü taraf reklam ağları, sosyal medya iş
ortakları ve benzeri sağlayıcılar ile isimsiz bilgiler paylaşmanın yanı sıra
Kullanım Verilerinizi de paylaşabiliriz. Üçüncü taraf reklamcılar ile ilişkimize
ilişkin daha ayrıntılı bir yazı, "Üçüncü Taraf Reklamlar" başlığı altında aşağıda
verilmiştir.
Yalnızca rızanızı aldıktan sonra diğerleri ile. İzin verilen ya da yukarıda
açıklanan dışında Kişisel Bilgileri paylaşmak istersek size böylesi bir paylaşımı
iptal etme seçeneğini sağlarız ve söz konusu bilgiyi paylaşmamız konusunda
biri bilgilendirmeyi seçebilirsiniz.

California Gizlilik Haklarınız - Shine the Light Yasası
McAfee, Kişisel bilgilerinizi sizin izniniz olmadan bağlı olmayan üçüncü taraflarla, bu
tarafların kendi pazarlama amaçları doğrultusunda kullanmaları için paylaşmaz.

Üçüncü Taraf Reklamlar
Reklamlar McAfee için ücretsiz ürünlerimizin ve hizmetlerimizin birçoğunu
desteklemenin bir yoludur ve ayrıca sizleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz
ürünler veya hizmetler konusunda bilgilendirmek için de bir yol sağlar. Sitemizde
olduğunuzda ya da Uygulamalar gibi diğer ürünlerimizden bazılarını kullanırken size
reklamlar göstermesi ya da sunması için üçüncü taraf reklam şirketleri ile
sözleşmelerimiz vardır. Bu üçüncü taraf reklamcılar, bu gerçekleştiğinde Kullanım
Verilerini otomatik olarak alabilir. Ayrıca reklamlarının etkisini ölçmek ve reklamların
içeriğini kişiselleştirmek üzere bilgisayarınıza çerezler indirebilirler ya da JavaScript
ve "web sinyalleri" (ayrıca "1x1 gifler" veya "açık gifler" olarak da bilinir) gibi diğer
teknolojileri de kullanabilirler. Bunu yapmak, reklam ağının bir reklam gönderdiği
her seferde bilgisayarınızı ya da cihazınızı algılamasını mümkün kılar. Bu yolla
bilgisayarınızı ya da tarayıcınızı kullanan kişilerin reklamlarını nerede gördükleri
hakkında bilgi derleyebilir ve hangi reklamlara tıklandığını belirleyebilirler. Üçüncü
Taraf Reklamcılar ayrıca baktığınız veya Web Sitelerimizde etkileşimde
bulunduğunuz içeriklerine ilişkin takiplerine dayalı olarak diğer web sitelerinde de
size reklamlar sunabilirler. İşbu Bildirim'de açıklanan dışında üçüncü taraf
reklamcılara e-posta adresiniz, telefon numaranız ya da adresiniz gibi iletişim
bilgilerinizi sizin rızanız olmadan vermeyiz. McAfee'nin çerezler gibi takip
teknolojilerini nasıl kullandığı ve bu tür teknolojileri ve reklamları nasıl iptal
edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için Çerez Bildirimimize bakın. İşbu
Bildirim, reklamcılarımızın hiçbirinin çerezleri veya diğer takip teknolojilerini
kullanımını kapsamaz.
Uygulamalarımıza konumunuza erişim izni verdiyseniz mobil reklamcılık iş
ortaklarımız reklamları size yönlendirmek üzere konumunuzu kullanabilirler. Bu
yönlendirmeyi devre dışı bırakmak üzere cihazınızdaki konum özelliklerini
kullanabilirsiniz.
Takip Etme İfşaları: Sitemiz, Takip Etme sinyallerine yanıt vermez. Ancak yukarıda
bahsedildiği gibi belirli takip uygulamalarını devre dışı bırakabilirsiniz (örn. çerezleri
devre dışı bırakarak). Takip Etme sinyalleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen
buraya tıklayın.

Hangi Güvenlik Önlemlerine Sahibiz?
Topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Bilgileri korumak için yönetimsel,

organizasyonel, teknik ve fiziksel koruyucular kullanırız. Güvenlik kontrollerimiz;
uygun bir seviyede veri gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliği sürdürmek
adına tasarlanmıştır. Güvenlik açıkları açısından web sitemizi, veri merkezlerimizi,
sistemlerimizi ve diğer varlıkları düzenli olarak test ederiz.
McAfee ödeme kartı verilerini Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı'na
(PCI-DSS) uygun şekilde kullanır. Örneğin, web sitemizde kredi kartınızı kullanarak
bir ödeme yaptığınızda kredi kartı numarasının iletimi için SSL şifreleme
kullanıyoruz.

Kişisel Bilgileriniz Hakkında Hangi Seçeneklere Sahipsiniz?
Kullanıcılarımızla iletişim kurma ve onlar hakkında hangi Kişisel Bilgileri edindiğimiz
konusunda belirli seçenekler sunarız. Birçok McAfee ürünü, kullanıcıların toplanan
Kişisel Bilgiler hakkında seçimler yapmalarına olanak sağlar.
•

•

•

Abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya web sitemizdeki Hesabım
bölümünü ziyaret ederek ya da aşağıdaki "Bize Başvurun" bölümünde
belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek pazarlama e-postalarımızdaki diğer
talimatlara tıklayarak bizden pazarlama iletişimlerini almamayı seçebilirsiniz.
Birçok McAfee ürünü, kullanıcıların veya yöneticilerin, ürünlerin bilgileri nasıl
topladığını kontrol etmelerini sağlayan ayarlar içerir. Yardım için lütfen ilgili
ürün kılavuzuna bakın veya uygun teknik destek kanalı aracılığıyla bizimle
iletişime geçin.
Kişisel Bilgilerinizi McAfee web sitesi referans belgelerinden kaldırmak için
lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Artık pazarlama bilgilerini almamayı seçmeniz durumunda McAfee,
güvenlik güncellemeleri, ürün işlevselliği, servis taleplerine verilen yanıtlar gibi
meselelere dair veya diğer işlemsel, pazarlama dışında/yönetime ilişkin amaçlarla
sizinle iletişim kurmaya devam edebilir.
Yanlışlıklara erişmek ve bunları düzeltmek için ne yapabiliriz?
McAfee ürünlerine abone olmanız durumunda Hesabım bölümünü ziyaret ederek
profilinizdeki Kişisel Bilgilere erişebilir ve bunları düzeltebilirsiniz. Alternatif olarak
aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek yürürlükteki yasalara uygun
olarak Kişisel Bilgilerinize erişim sağlama veya bunlarda değişiklik yapma ya da
bunları kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. Bazı talepler için bir yönetim ücreti
yansıtılabilir (yasaların izin verdiği yerlerde). Talebinizi gerçekleştirmeden önce
geçerli olan tüm ücretler konusunda sizi bilgilendireceğiz.

Veri Saklama
Kişisel bilgilerinizi saklayacağımız süreler, bu bilgileri ne amaçla kullandığımıza
bağlıdır. McAfee, Kişisel bilgilerinizi ürünlerimizin kayıtlı bir abonesi veya kullanıcısı
olduğunuz sürece ya da saklamak için bir başka iş amacımız olduğu sürece ve
sonrasında yasaların veya McAfee'nin Kayıt Saklama Politikası'nın gerektirdiği ya da
izin verdiği süreden uzun olmayacak şekilde makul süreden uzun olmamak kaydıyla
şirket içi raporlama ve mutabakat veya talep edebileceğiniz herhangi bir geri
bildirimi yahut bilgiyi sağlamak amacıyla saklayacaktır. Topladığımız bilgiler
ABD’deki sunucularda ve McAfee tesislerinin ve dünya genelinde hizmet
sağlayıcılarımızın tesislerinin bulunduğu yerlerde depolanabilir ve işlenebilir.

Çocukların Gizliliği
McAfee Hizmetlerinden bazıları, çocukların çevrimiçi etkinliklerini, fiziksel
konumlarını ya da kayıtlı bir cihaz kullandıkları zamanı izlemek için kullanılabilecek
güvenlik özellikleri sunar. McAfee, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çocukların
Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası ve dünya genelindeki benzeri yasalar gibi
yürürlükteki yasalar gereğince ebeveyn rızasını almadan 13 yaşın altındaki
çocuklardan Kişisel Bilgileri bilerek toplamaz. Çocuklarla kullanılabilecek ürünler
için çocuklarının profilini istedikleri zamanda ve ebeveyn ya da vasinin takdiri ile
silmek üzere ebeveynler ya da yasal vasiler için seçenekler mevcuttur. Aile ile ilgili
ya da çocuk ile ilgili koruma Hizmetleri sunmak üzere tasarlanan ürünleri sağlama
dışındaki herhangi bir amaçla çocuklara ait Kişisel Bilgileri bilinçli olarak kullanmayız.
Çocuğunuzdan hatayla bilgi topladığımıza inanıyorsanız ya da çocuklara ilişkin
uygulamalarımız konusunda sorularınız veya endişeleriniz olması durumunda lütfen
aşağıdaki Bize Ulaşın bilgilerini kullanarak bize bildirin ve sizlere hemen yanıt
verelim.

Veri Aktarımları
McAfee'nin genel merkezi ABD'dir ve Hindistan dahil olmak üzere ABD ve dünya
genelinde işlemlere, kuruluşlara ve hizmet sağlayıcılarına sahibiz. Böyle olunca da
biz ve hizmet sağlayıcılarımız kişisel bilgilerinizi, ülkenizin yetki alanı ile eşit veri
koruma seviyeleri sunamayabilecek yetki alanlarına aktarabilir ya da bu yetki
alanlarında bunlara erişim sağlayabiliriz. Kişisel bilgilerinizin bunları işlediğimiz yetki
alanlarında yeterli koruma seviyesini aldığından emin olmak adına gerekli adımları

atacağız. Avrupa Ekonomik Alanı ya da İsviçre'de bulunuyorsanız AB Veri Koruma
Direktifi 95/46/EC kapsamında yetki verilen Standart Sözleşme Maddeleri'ne dayalı
olan bir dizi şirketler arası sözleşmeler aracılığıyla EEA veya İsviçre dışındaki ülkelere
Kişisel Bilgilerin aktarımı için yeterli koruma sağlarız.

Diğer Web Sitelerinin Bağlantıları
Sitemizde size kolaylık sağlamak ve bilgi vermek amacıyla başka web sitelerinin web
siteleri McAfee’ye bağlı olmayan şirketler tarafından işletiliyor olabilir. Bağlı web
sitelerinin kendi gizlilik ilkeleri veya bildirimleri olabilir, söz konusu web sitelerini
ziyaret ederseniz bu politika veya bildirimleri incelemenizi ısrarla öneririz. McAfee
ile bağlantılı olmayan web sitelerinin içeriğinden, gizlilik uygulamalarından ya da
kullanımından sorumlu değiliz.

Bize Ulaşın
İşbu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin sorularınız ya da endişeleriniz olması durumunda veya
sizin hakkınızda ve tercihleriniz hakkında elimizde bulunan bilgileri güncellemek
isterseniz lütfen privacy@mcafee.com adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki
ek yöntemlerden biri aracılığıyla bizimle iletişime geçin:
ABD'de +1 972-963-7902 numaralı telefondan bizi arayarak ya da şu adresten bize
yazarak:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
Avrupa Ekonomik Alanı'nda bizi +44 (0) 1753 217 500 numaralı telefondan arayarak
ya da şu adresten bize yazarak:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP İngiltere
Japonya'da McAfee Bilgi Merkezi'ni +81 0570-010-220 numaralı telefondan
arayarak ya da şu adresten bize yazarak:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.

Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tel: (santral) 03-5428-1100

McAfee Çerez Bildirimi
Sitelerimiz ziyaretçilerimize kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak, pazarlama ve ürün
tercihlerini hatırlayarak ve doğru bilgileri edinmelerini sağlayarak olası en iyi
deneyimi sunduğumuzdan emin olmak üzere (aşağıda tanımlanan şekilde) Çerezler
ve Benzeri Teknolojiler kullanır. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler, bunları nasıl
kullandığımız ve bunları nasıl kontrol ettiğimiz hakkında aşağıdan daha fazla bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Çerezlerin ve Benzeri Teknolojilerin Kullanımı
İşbu Bildirim, McAfee'nin (belirli McAfee Bağlı Kuruluşları ve Hizmet Sağlayıcıları
dahil) (toplu olarak "biz" veya "bize") Çerezleri ve Benzeri Teknolojileri (piksel
etiketleri, web sinyalleri, açık GIF'ler, JavaScript ve yerel depolama gibi) nasıl
kullandığını açıklamaktadır. Bu Çerezler ve Benzeri Teknolojileri Bildirim'in geri
kalanında basit bir şekilde "Takip Teknolojileri" olarak adlandıracağız. Ayrıca Takip
Teknolojileri konusunda hangi seçeneklere sahip olabileceğinizi de açıklayacağız.
İşbu Bildirim; McAfee'nin web siteleri, mobil web siteleri ve uygulamaları ("Siteler")
ile bağlantılı kullanılabilecek Çerezler'in kullanımını kapsamaktadır.
Bazı durumlarda kişisel olarak tanımlanabilir olan ya da diğer bilgiler ile
birleştirdiğimizde kişisel olarak tanımlanabilir hale gelebilecek bilgileri toplamak
üzere Takip Teknolojilerini kullanabiliriz. Bu tür durumlarda işbu Çerez Bildirimi'ne
ek olarak Gizlilik Politikamız geçerli olacaktır.

Takip Teknolojileri Nelerdir?
Çerezler, genellikle harfler ve sayılardan oluşan, bir web sitesini ziyaret etmek için
kullandığınızda bilgisayarınıza, tabletinize, telefonunuza veya benzeri cihazınıza
yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler, web sitelerini çalışır hale getirmek, daha
verimli çalışmak ve analitik bilgiler sağlamak adına yaygın olarak web sitesi sahipleri
ve hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılır.
Bunlar, Sitelerimizde kullanılan farklı Çerez türleridir:
•

Gerekli Çerezler. Bu Çerezler, Sitelerimizin çalışması için gereklidir (örneğin,
web sitelerimizin güvenli alanlarında oturum açmanızı ya da alışveriş sepetini
kullanmanızı sağlamak için). Bu Çerezler, Sitelerin çevresinde hareket

•

•

•

•

etmenizi ve özelliklerini kullanmanızı sağlar. Bu Çerezlerin devre dışı
bırakılması Sitelerin performansını engelleyecektir, ayrıca özelliklerin ve
hizmetin kullanılamaz hale gelmesine de neden olabilir.
Analiz ve Özelleştirme Çerezleri. Bu Çerezler, Sitelerimizdeki ve
Sitelerimizin çalışma şeklini iyileştirmek ve optimize etmek adına içerik
yayınladığımız diğer sitelerdeki etkinlikleri analiz etmemizi sağlar. Örneğin, bu
türdeki Çerezleri ziyaretçilerin aradıkları bilgileri kolaylıkla bulabilmelerini
sağlamak adına kullanabiliriz. Bunu yapmamızın bir yolu, ziyaretçileri tespit
etmek, sayılarını belirlemek ve bunu kullanırken bir Site çevresinde nasıl
hareket ettiklerini görmektir. Analiz çerezleri ayrıca reklam kampanyalarımızı
iyileştirmemizde bize yardımcı olmak ve reklamlarımız ile ilgilenenler için
Sitelerimizin içeriğini optimize etmek adına reklam kampanyalarımızın
performansını ölçmemize de yardımcı olur.
İşlevsellik Çerezleri. Bu Çerezler, Sitelerimizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizleri
algılamak için kullanılır. Bu, sizin için içeriğimizi kişiselleştirmemizi, sizi adınızla
selamlamamızı ve tercihlerinizi hatırlamamızı (örneğin, dil veya bölge
seçeneğinizi) sağlar.
Reklam Çerezleri. Bu Çerezler, Sitelerimize ziyaretleriniz, ziyaret ettiğiniz
sayfalar ve tıkladığınız bağlantılar ve reklamlar dahil çevrimiçi etkinliklerinizi
kaydeder. Bunun amaçlarından biri Sitelerimizde görüntülenen içeriği sizinle
daha fazla ilgili hale getirmeye yardımcı olmaktır. Bir başka amaç da belirgin
ilgi alanlarınız ile daha alakalı olacak şekilde tasarlanan reklamların veya diğer
iletişimlerin size iletilmesini ağlamaktır. İlgi tabanlı reklamların sunumu bizi,
hizmet sağlayıcılarımızı ve yayıncılar, veri yönetim platformları gibi iş
ortaklarımızı ve talep tarafı platformlarını geliştirebilir. Örneğin, Sitelerimizden
birinde bir sayfaya baktığınızda söz konusu sayfada referans gösterilen
ürünler veya benzeri ürünler ve hizmetler için Sitemizde ya da diğer sitelerde
size bir reklamın sunulmasını sağlayabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımız ve iş
ortaklarımız ile biz ayrıca üçüncü taraflardan edinilen bilgiler dahil olmak
üzere bu Çerezler tarafından toplanan bilgilere başka veriler de ekleyebilir ve
bu bilgileri size reklamlar sunma amacıyla üçüncü taraflar ile paylaşabiliriz.
Flash Çerezler. Bir Flash Çerez, Adobe Flash veya bilgisayarınıza yerleşik
olabilen ya da tarafınızca bilgisayarınıza indirilmiş veya yüklenmiş olabilecek
benzeri teknolojileri kullanarak bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir veri
dosyasıdır. Bu teknolojileri; çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek ve
zenginleştirmek, işlemleri kolaylaştırmak ve ayarlarınızı kişiselleştirip
depolamak için kullanırız. Flash çerezler, bir video deneyimi ile ilişkili ses
seviyesi tercihini ayarlamak, oyunlar oynamak ve anketler gerçekleştirmek
gibi durumlar için web sitemizin ziyaretçilerine yardımcı olabilir. Bunlar,

•

misafirlerin ilgisini en fazla çeken alanları ölçerek sitelerimizi iyileştirmemize
yardımcı olur. Bunlar, diğer siteler ya da pazarlama veya iş ortaklarımız
tarafından algılanabilir. Flash çerezler, tarayıcı çerezlerinden farklıdır ve
tarayıcınız tarafından sağlanan çerez yönetim araçları, Flash çerezleri
kaldıramayabilir. Flash çerezler için gizlilik ve depolama ayarlarının nasıl
yönetileceği hakkında bilgi almak için buraya tıklayın. Flash çerezleri veya benzeri
diğer teknolojileri devre dışı bırakırsanız çevrimiçi deneyiminizi daha verimli
ve eğlenceli hale getiren belirli özelliklere ve hizmetlere erişim
sağlayamayabileceğinizi lütfen unutmayın.
Web Sinyali. Web Sinyali, tek bir web sitesi ya da bir dizi web sitesi aracılığıyla
gezintinizin takibini tutmak için kullanılan oldukça küçük olan açık bir resim
dosyasıdır. Bunlar ayrıca "Web Hataları" veya "Açık Gifler" olarak da
adlandırılabilir. Web Sinyalleri, bir web sitesinin kullanıcılarının web sitesi
aracılığıyla nasıl gezindiğine ilişkin bilgi edinmek üzere çerezler ile birlikte
kullanılabilir.

Diğer Bilgileri Nasıl Toplarız ve Kullanırız?
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok farklı amaç için
Takip Teknolojilerini kullanabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bizim ve üçüncü tarafların Sitelere olan ziyaretleriniz hakkında bilgi
edinmemize yardımcı olmak;
Siparişlerinizi işlemek;
Sitelerimizi iyileştirmek için ziyaret paternlerinizi analiz etmek;
Sitelerimiz ve üçüncü tarafların sitelerinde ilgi alanlarınıza özel reklamları,
iletişimleri ve içeriği tarafımızca ve üçüncü taraflarca sunmak;
Dilinizi ve diğer tercihlerinizi hatırlamak;
Aradığınız bilgileri edinmenizi yardımcı olmak;
Çevrimiçi işlemler için güvenilir ve güvenli bir hizmet sağlamak;
Sitelerimizi kaç kişinin kullandığını ve nasıl kullandıklarını ölçmek;
Sitelerimizin etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesini sürdürmek.

Sitelerimizden birine kaydolursanız ya da kişisel bilgilerinizi farklı şekilde bize
sağlarsanız söz konusu bilgileri, sizden ya da hakkınızda topladığımız diğer bilgiler,
Sitelerimizi kullanımınıza ilişkin bilgiler veya üçüncü taraflardan hakkınızda aldığımız
bilgiler ile ilişkilendirebiliriz. Bu birleştirilmiş verileri, pazarlama dahil olmak üzere
Gizlilik Politikamız ile tutarlı amaçlarla kullanabiliriz.

Takip Teknolojileri Cihazımda Ne Kadar Süreyle Kalır?
Bazı Çerezler, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda kalır; tarayıcınızı kapattığınızda
süreleri sona ermez. Bu Çerezler, "kalıcı" Çerezler olarak adlandırılır. Kalıcı bir
çerezin cihazınızda aktif kalma süresi Çerezden Çereze farklılık gösterir. Biz ve
diğerleri, bir sonraki ziyaret için kullanılabilir olacakları şekilde tercihlerinizi
saklamak ve Sitelerimizi ne sıklıkla ziyaret ettiğinize, ne sıklıkla yeniden ziyaret
ettiğinize, Siteleri kullanımınızın zaman içinde nasıl farklılaşabileceğine ve reklam
çabalarının etkililiğine ilişkin doğru bir hesap tutmak gibi çeşitli amaçlarla kalıcı
Çerezleri kullanırız.
Diğer Çerezler, Sitemizi ziyaret ettiğiniz andan, söz konusu belirli web tarama
oturumunun sonuna kadar çalışır. Bu Çerezlerin süre sonları vardır ve İnternet
tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinirler. Bu Çerezler, "oturum" Çerezleri
olarak adlandırılır.

Takip Teknolojilerini Cihazıma Kim Yerleştirir?
Çerezler, Site operatörü olarak McAfee tarafından yerleştirilebilir. Bu Çerezler,
"birinci taraf" Çerezler olarak adlandırılır. Bazı Çerezler, McAfee dışında bir tarafça
cihazınıza yerleştirilebilir. Bu Çerezler, "üçüncü taraf " Çerezler olarak adlandırılır.
Örneğin, bir McAfee iş ortağı, çevrimiçi sohbet hizmetlerini etkinleştirmek üzere bir
üçüncü taraf Çerez yerleştirebilir.
Çerezler ayrıca bizim ve üçüncü tarafların Sitelerimizi ne zaman ziyaret ettiğinizi
bilmemizi ve e-postalar, reklamlar ve diğer içerikler ile nasıl etkileşimde
bulunduğunuzu anlamamızı sağlamak için de kullanılabilir. Çerezler aracılığıyla
bireysel kullanıcıları tanımlamayan toplu ve diğer bilgiler (işletim sisteminiz, tarayıcı
sürümünüz ve e-postalar ile reklamlar dahil kaynak URL'niz gibi), deneyiminizi
zenginleştirmek ve trafik paternlerinizi anlamak için elde edilip kullanılabilir. Bu
teknoloji, McAfee Sitesi dışındaki belirli afiş reklamlarından belirli bir hizmeti ziyaret
eden veya McAfee tarafından alınan e-posta bültenlerinde yer alan bağlantılara ya
da grafiklere tıklayan kullanıcıların sayısını belirler. Bu ayrıca McAfee Sitelerinin nasıl
kullanıldığı hakkında toplanan istatistikleri derlemek, analizler gerçekleştirmek ve
Sitelerimizi optimize etmemize yardımcı olmak ve aşağıdaki daha ayrıntılı olarak
açıklanan şekilde ilgi alanlarınıza dayalı reklamları size sunmamıza yardımcı olmak
adına bir araç olarak da kullanılır.

McAfee, Çevrimiçi ve Mobil Reklamları Nasıl Kullanır?

Teknoloji iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere biz ve üçüncü taraflar,
bizim ve diğer reklamcıların sizin ilginizi çekeceğine inandığımız reklamları ve
kişiselleştirilmiş içerikleri sunmak üzere ilgi tabanlı reklamlar kullanırız. Bu hizmetleri
bizim için gerçekleştirmek adına üçüncü taraf satıcıların Çerezleri kullandıkları
ölçüde McAfee, bu teknolojinin kullanımını ya da sonuç bilgilerini kontrol etmez ve
söz konusu üçüncü tarafların hiçbir eyleminden veya politikasından sorumlu
değildir. İşbu Bildirim'de size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar tanımlıyoruz
(aşağıdaki “Takip Teknolojilerini Nasıl Yönetirim” bölümüne bakın).
Reklamlar; çevrimiçi veya mobil davranışınıza (McAfee Sitelerinde ya da diğer
sitelerde), arama etkinliğinize, reklamlarımızdan veya e-postalarımızdan birine
verdiğiniz yanıtlara, ziyaret ettiğiniz sayfalara, genel coğrafi konumunuza ya da diğer
bilgilere dayalı olarak size sunulabilir. Bu reklamlar, Sitelerimizde ya da üçüncü taraf
web sitelerinde görünebilir. İlgi tabanlı reklam kampanyaları yürütmemize yardımcı
olmak adına birlikte çalıştığımız teknoloji iş ortakları, Ağ Reklamcılığı Girişimi (NAI) ve
the Dijital Reklamcılık İttifakı (DAA) gibi öz düzenleyici kuruluşların üyeleri olabilir.
Avrupa Birliği'nde yer alan kişilere yönlendirilen Siteler için Avrupa Dijital Reklamcılık
İttifakı (eDAA) üyeleri olan teknoloji iş ortakları ile çalışabiliriz. Ayrıca .Sitelerimiz ve
diğer sitelere yaptığınız ziyaretlerinize ve bu sitelerdeki etkinliklerinize dayalı olarak
Sitelerimizde ya da diğer web sitelerinde veya mülklerdeki üçüncü taraflar için de
reklamlar görebilirsiniz.

Takip Teknolojilerini Nasıl Yönetirim?
Çerezleri kabul edip etmemeye karar verebilirsiniz. Bunu yapabilmenizin
yollarından biri, İnternet tarayıcınızın ayarlarıdır. Çoğu İnternet tarayıcısı, tarayıcı
ayarları aracılığıyla çoğu Çerezlere ilişkin bazı kontroller sağlar (Tüm Çerezleri
engellemek için tarayıcı ayarlarınızı kullanmanız durumunda Site'yi tam olarak
kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.). Çerezlerin nasıl yönetileceğine ilişkin
bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki bağlantılar bazı popüler
tarayıcılarda Çerez ayarlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler sağlar:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Ayrıca Ghostery veya Takip Koruma Listesi gibi TRUSTe tarayıcı eklentilerini de
kullanabilirsiniz. (Tarayıcı eklentisi, tarayıcınıza ekstra yetkinlikler ekleyen bir yazılım

parçasıdır; örneğin, video oynatmak ya da virüs taramaları yapmak). Adobe Flash
Player, bilgisayarda multimedyayı görüntülemek için olan bir yazılımdır. Adobe Flash
kullanan web siteleri, Flash Çerezleri depolayabilir. Flash Çerezleri ayrıca Flash Yerel
Paylaşımlı Nesneler (LSO'lar) olarak da adlandırılabilir. McAfee, video ve animasyon
izleme gibi özel içerik sağlamak üzere Flash LSO'ları kullanabilir.
İlgi tabanlı reklamlar ve seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere şu
siteleri ziyaret edin: Dijital Reklamcılık İttifakı, Ağ Reklamcılığı Girişimi ve İnteraktif
Reklamcılık Bürosu (IAB) Avrupa. Aşağıdaki bağlantıları ziyaret ederek içeriği ya da
reklamları sizin için özelleştirmek üzere Çerezlerin kullanımını iptal edebilirsiniz.
İptal etmeyi seçmeniz durumunda daha az reklam göreceğiniz anlamına geleceğini
düşünmeyin. Ancak gördüğünüz reklamlar, ilgi alanlarınızla daha az alakalı olabilir.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

McAfee, Takip Etme Sinyali'ne nasıl yanıt verir?
Şu an için bir Takip Etme sinyaline ilişkin karar verilen hiçbir endüstri yanıtı yoktur.
Şu anda McAfee Hizmetleri ve Siteleri, bir kullanıcının Takip Etme sinyaline yanıt
vermiyor.

Gizlilik
İyi gizlilik uygulamaları konusunda taahhütte bulunuyoruz. Gizliliğe ilişkin
yaklaşımımıza dair daha fazla bilgi için Gizlilik Bildirimimiz ve Davranış Kuralları'na
bakın.

Bizimle İletişime Geçmenin Yolu
Çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin herhangi bir sorunuz olursa aşağıda verilen
bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen iletişim bilgilerinizi ve
Çerezlere ilişkin endişenizin ayrıntılı açıklamasını ekleyin.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•

E-posta: privacy@mcafee.com

•

Telefon: +1 972-963-7902

İşbu Bildirim, önceki versiyonların güncel halidir ve onların yerine geçer. İşbu
Bildirim'i istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu sayfanın alt kısmında "SON
GÜNCELLEME" bölümü, işbu Bildirim'in son revizyon tarihini listeler. İşbu
Bildirim'deki tüm değişiklikler, revize edilen versiyonu Siteler aracılığıyla
sunduğumuzda geçerli olacaktır.
SON GÜNCELLEME: 3 Nisan 2017

Mobil Uygulama Gizlilik Beyanı
Geçerlilik Tarihi: 3 Nisan 2017

McAfee, LLC ve iş ilişkisine sahip olduğunuz bağlı kuruluşlarımızda biz
(“McAfee”, “biz”, “bize”) gizliliğinize saygı duyarız. Bu Mobil Uygulama Gizlilik Beyanı
("Uygulama Gizlilik Bildirimi"), mobil uygulamalarımız ("uygulamamız" veya
"uygulamalarımız") aracılığıyla kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanımı ve ifşasına
ilişkin gizlilik uygulamalarını açıklamaktadır.
1. Topladıklarımız.
Verdiğiniz bilgiler:
Uygulamaları kullanmak için kaydolmanızı gerekli tutabiliriz. Kayıt için e-posta
adresiniz ve adınız gibi kişisel bilgiler ve benzersiz kullanıcı adı ya da parola gibi
bilgiler gerekli olabilir. Bazı durumlarda sonrasında yalnızca hesap erişimi ve hesap
yönetimi amacıyla kullanılacak olan Google veya Facebook hesabınızın kimlik
bilgilerini kullanarak oturum açabilirsiniz.
Uygulamaların işlevselliği için uygulamaları kullanmak üzere kişisel bilgilerin
bazılarına erişim gerekli olabilir. Bu; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta
adresiniz ve benzersiz oturum açma kimlik bilgileriniz gibi iletişim bilgilerini
içerebilir. Uygulamalar ayrıca mobil reklam kimliğiniz/IDFA'nız, Bluetooth cihazınızın
kimlikleri ve mobil cihazınızın kimliği gibi cihazınıza atanmış benzersiz sayısal
tanımlayıcılara erişim sağlayabilir.
Uygulamalar tarafından aşağıdakiler gibi başka türdeki bilgiler de toplanabilir:
•

Mobil cihazınıza bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının kimlikleri

•

Depoladığınız ya da bize erişim onayı verdiğiniz fotoğraflar ve videolar gibi
ortamlar

•

İşletim sistemi, cihaz kimliği ve cihaz türü gibi cihaz ayrıntıları

•

Cihazınızdaki diğer uygulamaların listesi ve bu uygulamalara ilişkin bilgiler

•

Konumunuz

•

Kullanılan ürünler, kayıt verileri, ürün anahtarı ve benzeri gibi McAfee ürün

aboneliklerinizin ayrıntıları
•

Görüntülediğiniz ve ziyaret ettiğiniz web siteleri hakkındaki bilgiler

•

Pil seviyeleri, açık/kapalı cihaz durumu

Yukarıdaki bilgilerden bazılarına (konumunuz gibi) erişim, mobil cihazınızın işletim
sistemi tarafından kısıtlanabilir ve bu bilgilere erişebilmemiz için sizin rızanız
istenecektir. Rıza gösterip göstermemek sizin seçiminizdir, ancak rıza
göstermezseniz uygulamaların bazı işlevsellikleri kısıtlanabilir.
Ayrıca uygulamalar tarafından gerekli tutulmayan ama deneyiminizi iyileştirebilecek
ek bilgileri zaman zaman gönüllü olarak sağlama fırsatına da sahip olabilirsiniz.

Cihazınızdan ve uygulamalarınızdan otomatik olarak topladığımız bilgiler
Yukarıdaki bilgilere ek olarak uygulamalar cihaz ile ilişkili diğer bilgileri ve uygulama
performans verilerini otomatik olarak toplar. Bu, uygulamanın kullanılabilirliği ve
performansına erişimdeki çökme kayıtlarını, uygulamalarda harcanan süreyi ve toplu
ya da istatistiksel bilgileri içerir. Uygulamaların belirli özelliklerini sağlama amacıyla
GPS gibi konum verileri otomatik olarak toplanabilir. Bu veriler, uygulamalar
tarafından işlenen herhangi bir kişisel bilgiden ayrı olarak aktarılır ve depolanır,
doğrudan sizin kimliğinizi tanımlamak için makul ölçüde kullanılabilecek hiçbir bilgi
içermez.
2. Bilgilerinizi Kullanma Şeklimiz.
Uygulamaları ve ilgili hizmetleri sağlamaya ve iyileştirmeye ek olarak kişisel
bilgilerinizi, size bildirimler ve uyarılar göndermek ve uygulama içi reklamlar ve
pazarlama (pazarlama tercihlerinize uygun olarak), taleplerinize yanıt vermek (teknik
destek ya da müşteri hizmetleri gibi) ve araştırma, analizler dahil olmak üzere sizinle
iletişime geçmek için kullanırız. İşbu Uygulama Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan
kullanımlara ek olarak yürürlükteki yasalarca aksine izin verilmediği sürece kişisel
bilgilerinizi kullanabiliriz.
Bazı uygulamalar, sizinle daha alakalı reklamları size göstermek üzere ziyaret
ettiğiniz web siteleri ve cihazınızda yüklü olan uygulamalar hakkındaki bilgileri
kullanabilir. Bunu yaptığımızda size bu etkinliklerin bildirimini ve iptal etme fırsatını

vereceğiz.
3. Bilgilerinizi Paylaşma Şeklimiz.
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve bağlı şirketler
İşbu Uygulama Gizlilik Bildirimi'nde açıklananların dışında adınız, e-posta adresiniz,
telefon numaranız ya da adresiniz gibi sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri satmayız,
kiralamayız veya paylaşmayız. Uygulamalar aracılığıyla topladığımız bilgileri;
uygulamaları, özelliklerini ve (müşteri hizmetleri ve teknik destek dahil) hizmetlerini
desteklemek üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve bağlı şirketlerimiz ile
paylaşmamız gerekebilir.
Ziyaret ettiğiniz web siteleri veya cihazınıza yüklenen uygulamalar hakkındaki bilgiler
ile birlikte cihazınıza atanan reklam tanımlayıcısını size ilgi alanlarınızla daha alakalı
olan reklamları göstermeye yardımcı olmak için bu bilgileri kullanabilmeleri adına
üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak
tanımlamaz.
Sağlayıcılarımızdan bazıları, doğrudan sizi tanımlamayacak bir formatta bilgilerinizi
kendi iş amaçlarıyla (kendi hizmetlerini iyileştirmek gibi) kullanabilir. Örneğin, çözüm
süresini iyileştirmek adına bir sorun çözülmeden önce gereken müşteri hizmetleri
aramalarının sayısını takip edebilirler. Sözleşmelerimiz, üçüncü taraf hizmet
sağlayıcılarımıza kişisel bilgilerinizi işbu Uygulama Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olan
yollarla kullanma izni vermez.
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı hükümleri
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın bazıları, aşağıdaki şekilde sizlere sunmamız
gerekli olan bilgileriniz için geçerli ek hükümlere ve seçimlere sahip olabilir:
Google Haritalar: Uygulamanın Google Haritalar API'sını kullanması durumunda
bu, Google Gizlilik Bildirimi tarafından yönetilir. Belirli Haritaların API'ları çerezleri
depolar ve son kullanıcıların cihazlarındaki çerezlere ve diğer bilgilere erişir.
Facebook Hedef Kitle Ağı: Biz, Facebook Hedef Kitle Ağı'nın üyesiyiz. Bu, şirketlere
ayrıca ağın parçası olan uygulamalarda ve web sitelerinde reklamlarını Facebook

kullanıcılarına görüntülemek adına bir yol sağlar. Facebook, alakalı ve yararlı
olabilecekleri şekilde reklamları özelleştirir. Facebook reklam tercihleri aracını,
uygulamalarımızdakiler dahil bu özelleştirilmiş reklamları alıp almamak dahil olmak
üzere tercihlerini görüntülemek, eklemek ve kaldırmak için
kullanabilirsiniz. Facebook veri politikası ve gizlilik temelleriniincelemenizi teşvik
ediyoruz. Uygulamalarımızdaki reklamlar ayrıca Reklam Seçimleri iptal simgesi de
içerebilir, böylelikle doğrudan uygulamamızdan iptal edebilirsiniz.
Kişisel bilgilerinizin paylaşılabileceği diğer yollar
Ayrıca yasalarca gerekmesi durumunda, alım-satım, birleşme ya da yeniden
düzenleme ile bağlantılı olarak ya da haklarımızı, mülkümüzü veya güvenliğimizi
korumak üzere gerekli olduğuna inandığımızda, adli kovuşturmaya, mahkeme
emrine ya da yasal işlemlere uymak adına (dahil olduğumuz davadaki kanıtlar gibi)
kişisel bilgileriniz kullanılabilir ve emniyet güçleri, devlet temsilcileri ya da diğerleri ile
de paylaşılabilir. Bir satış ya da satın alma durumunda kişisel bilgilerinizi aktardığımız
kuruluşlara bunları yalnızca işbu Uygulama Gizlilik Bildirimi ile tutarlı bir tutumla
kullanmaları talimatını vereceğiz.
4. Seçimleriniz.
Aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde sağlanan bilgileri kullanarak bizimle iletişime
geçerek uygulamaları kullanımınız ile ilişkilendirdiğimiz kişisel bilgileri görüntülemek,
değiştirmek, güncellemek ya da kaldırmak üzere erişim talebinde bulunabilirsiniz.
Size gönderilen her bir pazarlama içerikli mesajda bulunan abonelik iptali
talimatlarını uygulayarak ya da "Bize Ulaşın" bölümündeki bilgileri kullanarak
pazarlamayla ilgili mesajlarımıza ilişkin aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal
edebilirsiniz. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği zaman çerçeveleri dahilinde
taleplere uyum sağlayacağız. Bizden pazarlama ile ilgili e-postaları almamayı
seçmeniz durumunda uygulamalar ve hizmetler ile ilgili önemli yönetimsel ve
işlemsel mesajları ("hizmet bildirimleri") size göndermeye devam edebileceğimizi
lütfen unutmayın.
Cihaz ayarlarınız aracılığıyla ilgi alanlarınızı hedefleyen reklamların sunulması
amacıyla cihazınız hakkındaki bilgilerin kullanımını sınırlama seçeneğine sahip
olabilirsiniz (iOS cihazlarında "Reklam Takibini Sınırla" ve Android cihazlarda "İlgi
Tabanlı Reklamları İptal Et" olarak adlandırılır).

5. Güvenlik.
Sağlanan kişisel bilgileri korumak için makul teknik, yönetimsel ve fiziksel önlemleri
alıyoruz, ancak hiçbir uygulama ya da internet aktarımının %100 güvenli olacağının
garanti edilemeyeceğini anlamanız gerekir. Toplanan kişisel verilerin cihazınızda
depolandığı yerde güvenlik, cihazınızın kendi güvenlik depolama olanakları
aracılığıyla sağlanır. Ayrıca hesap kullanıcı adınızın ve parolanızın güvenliğini koruma
ve cihazınızda depolanan kişisel bilgileri koruma konusunda da dikkatli olmanız
gerekir.
6. Uluslararası Aktarımlar.
Biz, ABD merkezli küresel bir şirketiz. Böyle olunca da işbu Uygulama Gizlilik
Bildirimi'nde açıklanan amaçlarla söz konusu bilgileri işlerken kişisel bilgilerinizi
ABD'de depolayabilir ve işleyebiliriz ya da dünya genelindeki grup şirketlerimizden
herhangi birine aktarabiliriz. Kişisel bilgilerinizi ayrıca ülkeniz dışında farklı bir ülkede
yer alabilecek olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza da aktarabiliriz.
Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'den tarafımızca toplanan kişisel bilgiler, Avrupa
Parlementosu ve Konseyi Direktifi 95/46/EC1 (ayrıca Veri Koruma Direktifi ("Direktif")
olarak da bilinir) tarafından kabul edilen standart model sözleşme maddelerini
içeren gruplar arası sözleşmeler aracılığıyla uygulanan yürürlükteki yasal
gerekliliklere uygun olarak korunur.
7. Veri Saklama.
Adınız, hesap kimlik bilgileriniz ve sürekli kullandığınız hesabınızın e-postası gibi
hesap bilgilerini saklarız. Ancak uygulamanın aktif bir kullanıcısı değilseniz (oturum
açma girişimi sayılarıyla belirlenen şekilde) hesabınız ve tüm verileriniz, makul bir
süre sonrasında silinecektir. Verileriniz silinirse uygulamayı tekrar kullanmaya
başlamak için yeni bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Bazı ürünlerde veriler,
sistemlerimizde (veya hizmet sağlayıcılarımızın sistemlerinde) uzakta
depolanmasının yanı sıra yerel olarak cihazınızda da depolanabilir. Genel olarak
cihazınızdaki uygulamaları silerseniz cihazınızda yerel olarak depolanan tüm veriler
silinecektir, ancak sunuculardaki veriler bir başka yerde kalabilir. Aşağıdaki Bize
Ulaşın bölümünde talimatları verilen şekilde bize yazılı bir talep göndererek

uygulama sunucularımızdaki kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi silmemizi talep
edebilirsiniz. Talebinizde adınızı, kullanıcıya özel kimliği, e-posta adresini, talebiniz ile
ilişkili tüm uygulamaların adını sağlamanız gerekir. Bu iletişimleri, kayıt tutma
amaçlarımızla saklayacağız.
8. Hizmetlerin Reşit Olmayan Gençler Tarafından Kullanımı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası’na
ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz ile ilişkili olarak uygun olan durumlarda dünya
genelindeki benzer yasalara uyarız. Ebeveynlerinden usulünce izin alınmaksızın
çocukların kişisel bilgilerini bilinçli olarak toplamayız. Ülkenizdeki reşit olma yaşının
altında bir yaşa sahip birinden uygunsuz şekilde kişisel bilgiler toplamış
olabileceğimize inanmanız durumunda lütfen Bize Ulaşın bölümünde açıklanan
yöntemleri kullanarak bizi bilgilendirin ve böylelikle biz de sorunu hemen araştırmak
ve ele almak üzere uygun önlemleri alalım.
9. California Sakinlerine Bildirim.
California Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, doğrudan pazarlama amaçları için kişisel
bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayacağımızı sizlere bildirmemizi gerektirir.
10. İşbu Uygulama Gizlilik Bildirimi'nin Güncellemeleri.
Zaman zaman işbu Uygulama Gizlilik Bildirimi'ni ve/veya Gizlilik Bildirimi'ni yasal
amaçlarla, yönetmelik ya da iş amaçlarıyla güncelleyebiliriz. İşbu Uygulama Gizlilik
Bildirimi'ndeki bu tür tüm güncellemeleri, bu güncellemelerin uygulamadaki
geçerlilik tarihi ile birlikte ya da uygun şekilde
http://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx adresinde yayınlayacağız.
Kişisel bilgilerinizi toplama ve kullanma yolunuzda herhangi bir önemli değişiklik
yaparsak sizi bilgilendirmek için de gerekli olan diğer önlemleri alırız (e-posta
adresinize sahip olmamız durumunda sizinle e-posta aracılığıyla iletişime geçmemiz
de dahil olabilir). Yasaların gerektirdiği yerde söz konusu önemli değişiklikler için
onayınızı alırız.

Yasaların yasakladığının dışında bu tür değişikliklerin ardından uygulamaları
kullanmaya devam etmeniz, güncellenen Uygulama Gizlilik Bildirimi'ni okuduğunuzu
ve anladığınızı onaylamış olur.
11. Bize Ulaşın.
Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin sorularınızın ya da endişelerinizin olması durumunda
aşağıda listelenen posta adresine bir mektup gönderebilirsiniz. Sorgunuza daha etkili
bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olmak için lütfen iletişim bilgilerinizi, Hizmet ya
da web sitesi adını ve talebinizin veya gizlilik endişenizin ayrıntılı bir açıklamasını
ekleyin.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

E-posta: privacy@mcafee.com
Telefon: +1 972-963-7902

Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunmanız durumunda lütfen şu adrese yazın:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP İngiltere
Telefon: +44 (0) 1753 217 500
E-posta: privacy@mcafee.com

