©EgoStudios Ltd. Şti.
https://egemendonmez.com adresinden erişilebilen ©EgoStudios Ltd.
Şti.'de ana önceliklerimizden biri ziyaretçilerimizin gizliliğidir. Bu Gizlilik
Politikası belgesi, ©EgoStudios Ltd. Şti. tarafından toplanan ve
kaydedilen bilgi türlerini içerir. ve nasıl kullandığımız.
Ek sorularınız varsa veya Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgiye
ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Log dosyaları
©EgoStudios Ltd. Şti. günlük dosyalarını kullanmak için standart bir
prosedür izler. Bu dosyalar, ziyaretçileri web sitelerini ziyaret ettiklerinde
günlüğe kaydeder. Tüm barındırma şirketleri bunu yapar ve barındırma
hizmetleri analitiğinin bir parçasıdır. Günlük dosyaları tarafından
toplanan bilgiler arasında internet protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü,
İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), tarih ve saat damgası, başvuru/çıkış
sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı yer alır. Bunlar, kişisel olarak
tanımlanabilir herhangi bir bilgiyle bağlantılı değildir. Bilgilerin amacı,
eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcıların web sitesindeki
hareketlerini izlemek ve demogra k bilgileri toplamaktır.
Çerezler ve Web İşaretçileri
Diğer tüm web siteleri gibi, ©EgoStudios Ltd. Şti. 'çerezler' kullanır. Bu
çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği
web sitesindeki sayfaları içeren bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler,
web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer
bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için
kullanılır.
Çerezler hakkında daha genel bilgi için lütfen Gizlilik Politikası
Oluşturucu'daki "Çerezler" makalesini okuyun.
Gizlilik Politikaları
©EgoStudios Ltd. Şti.'nin reklam ortaklarının her birinin Gizlilik
Politikasını bulmak için bu listeye başvurabilirsiniz.
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Üçüncü taraf reklam sunucuları veya reklam ağları, ilgili reklamlarında
kullanılan çerezler, JavaScript veya Web İşaretçileri gibi teknolojileri ve
doğrudan kullanıcıların tarayıcısına gönderilen ©EgoStudios Ltd. Şti.'de
görünen bağlantıları kullanır. Bu gerçekleştiğinde otomatik olarak IP
adresinizi alırlar. Bu teknolojiler, reklam kampanyalarının etkinliğini
ölçmek ve/veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinde gördüğünüz reklam
içeriğini kişiselleştirmek için kullanılır.

©EgoStudios Ltd. Şti. üçüncü taraf reklamcılar tarafından kullanılan bu
çerezlere erişimi veya kontrolü yoktur.
Üçüncü Taraf Gizlilik Politikaları
©EgoStudios Ltd. Şti.'nin Gizlilik Politikası, diğer reklamverenler veya
web siteleri için geçerli değildir. Bu nedenle, daha ayrıntılı bilgi için bu
üçüncü taraf reklam sunucularının ilgili Gizlilik Politikalarına
başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Belirli seçeneklerden nasıl
vazgeçileceğine ilişkin uygulamalarını ve talimatlarını içerebilir.
Bireysel tarayıcı seçenekleriniz aracılığıyla çerezleri devre dışı bırakmayı
seçebilirsiniz. Belirli web tarayıcılarıyla tanımlama bilgisi yönetimi
hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tarayıcıların ilgili web
sitelerinde bulunabilir. Çerezler Nedir?
Çocuk Bilgileri
Önceliğimizin bir diğer parçası da interneti kullanırken çocuklara koruma
sağlamaktır. Ebeveynleri ve velileri, çevrimiçi etkinliklerini
gözlemlemeye, katılmaya ve/veya izlemeye ve yönlendirmeye teşvik
ediyoruz.
©EgoStudios Ltd. Şti. 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek Kişisel
Tanımlanabilir Bilgi toplamaz. Çocuğunuzun bu tür bilgileri web
sitemizde sağladığını düşünüyorsanız, derhal bizimle iletişime geçmenizi
şiddetle tavsiye ederiz ve bu tür bilgileri derhal kaldırmak için elimizden
gelenin en iyisini yapacağız. kayıtlarımızdan bilgi.
Yalnızca Çevrimiçi Gizlilik Politikası
Bu Gizlilik Politikası yalnızca çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerlidir ve
web sitemizi ziyaret edenlerin ©EgoStudios Ltd. Şti.'de paylaştıkları ve/
veya topladıkları bilgilerle ilgili olarak geçerlidir. Bu politika çevrimdışı
veya kanallar aracılığıyla toplanan hiçbir bilgi için geçerli değildir. bu
web sitesi dışında.

