
Route 2 Invest  GİZLİLİK POLİTİKASI
KİŞİSEL GİZLİLİĞİNİZE SAYGI GÖSTERMEYİ VE GİZLİLİĞİNİZİ KORUMAYI AMAÇ 
EDİNDİK 

Route 2 Invest, International Property Specialists (Uluslararası Mülkiyet Uzmanları) 
Ltd.'nin ticari bir adıdır. Bu Politika, bize arayarak ulaşan veya web sitemizi ziyaret eden 
kişilerin kişisel bilgilerini ne zaman ve neden topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı, 
bunları hangi koşullar altında başkalarına açıklayacağımızı ve Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği (GDPR) altında nasıl güvence altına aldığımızı açıklar.
Bu Politika üzerinde zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Bu sebeple yapılan herhangi bir 
değişiklik adına memnuniyetinizi sağlamak amacıyla bu sayfayı düzenli aralıklarla kontrol 
etmeyi unutmayınız lütfen. Web sitemizi kullanarak, bu Politikaya bağlı kalmayı kabul 
etmiş olursunuz.

HAKKINIZDA NE TÜR BİLGİLER TOPLUYORUZ?
Web sitemizi kullandığınızda, sizin hakkınızda bilgiler toplanır. Aşağıdaki yöntemleri 
kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:
    1.     SalesIQ: Canlı destek kısmını kullandığınızda,  sorunuzla ilgili olarak sizinle 
iletişime geçebilmemiz                     için, sağladığınız diğer bilgilerle birlikte kullanıcı 
kimlik ve IP adres bilgileriniz toplanır. Eğer bize mesaj bırakırsanız, sizi arayabilmemiz ya 
da e-posta gönderebilmemiz adına e-posta adresiniz , adınız ve telefon numaranız kayıt 
altına alınır.
    2.     Talep formu: Formu gönderdiğinizde, toplanan kişisel bilgiler adınız, e-posta 
adresiniz ve bize sağladığınız iletişim numaranız, ikamet ettiğiniz ülke ve uyruğunuz gibi 
diğer bilgileri içerebilir.

    3.     Satış görüşmeleri: Eğer Web site üzerindeki telefon numarası ile bizimle iletişime 
geçmek isterseniz, sağladığınız her türlü kişisel bilgi kayıt altına alınacaktır.

Ayrıca birlikte çalıştığımız veya bizim adımıza çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayacıları 
(örneğin; yatırım amaçlı gayrimenkul acentaları) ile ürünlerimiz hakkında bilgi talep 
ettiğiniz taktirde iletişim bilgilerinize erişebiliriz.

BİLGİLERİNİZ NASIL KULLANILIR?
Kişisel bilgilerinizi genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz. Bu nihai bir liste değildir 
ve zaman zaman değişebilir:

• Talep ettiğiniz yatırım iletişimi ve yatırım amaçlı gayrimenkullarımız hakkında size 
bilgi yollamak için

• Web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz yorumlara ve taleplere karşılık vere-
bilmek için

• Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmeye yardımcı olmak için
• Web siteyi ilgi ve ihtiyacınıza göre düzenlemeye yardımcı olmak için
• Sitede bulunduğunuz süre boyunca size uygun reklamlar sunmak için (Çerez poli-

tikasına göz atınız)
• Personellerin eğitimi ve gelişimine destek olmak için

Eğer Web site üzerindeki telefon numarası ile bizimle iletişime geçmek isterseniz, 
aramalar eğitim ve gözlem amacıyla kayıt altına alınabilir.

BİLGİLERİN İŞLENMESİ İÇİN HUKUKİ DAYANAKLAR NELERDİR?
Bilgileri işlemek adına sahip olduğumuz meşru menfaatler vardır. Bunlar:

• Sorularınızın ve taleplerinizin yanıtlandığından emin olmak 
• Size hizmetlerimizi sunmak 
• Web sitemizin kullanımı ve yapılabilecek iyileştirmeler hakkında bilgi edinmek



VERİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ
GDPR doğrultusunda, kişisel bilgileriniz kayıt altına alınan tarihden itibaren üç yıl boyunca
saklanacak ve bu noktada veriler artık sizi tanımlamayacak şekilde silinecek veya anonim
hale getirilecektir.
BİLGİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR?
İzniniz olmadıkça veya kanunen gerekli olmadıkça, kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslara 
asla satılmaz, dağıtılmaz veya kiralanmaz.
Bilgileriniz pazarlama amaçlarıyla üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.
Adımıza çalışan Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayacıları: Görevleri yerine getirmek ve 
bizim adımıza size hizmet sağlamak amacıyla bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcılarımıza, acentalarımıza, taşeron firmalarımıza ve diğer ilgili kuruluşlara 
aktarabiliriz (örneğin, size uygun zati kullanım mülkiyeti bulabilmek için bir acenta 
kullanılabilir). Ancak, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullandığımızda, yalnızca hizmeti 
sağlamak için gerekli olan kişisel bilgileri sunarız, ve ayrıca bilgilerinizi güvende 
tutmalarını gerektiren ve bu bilgileri doğrudan kendi pazarlama amaçları uğruna 
kullanmalarına engel olan ve yürürlükte olan bir sözleşmeye de sahibiz. Sizin talebiniz 
olmadıkça veya yasalar gereğince bunu yapmak zorunda kalmadıkça (örneğin bir 
mahkeme kararı ya da dolandırıcılık veya diğer suçları önlemek amacıyla olduğu gibi), 
bilgilerinizi doğrudan kendi pazarlama amaçları uğruna kullanmaları için üçüncü şahıslarla
(kişisel ağımız ve ortak şirketlerimiz dışında) paylaşmayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Birlikte çalıştığımız Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmış birçok güvenilir ve kaliteli hizmeti müşterilere sağlamak için 
çeşitli üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve ortak şirketler ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. 
Bu hizmetlerden bir veya daha fazlasını talep ettiğinizde ya da satın aldığınızda, ilgili 
üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, size bilgi sağlamak amacıyla hakkınızdaki bilgileri 
kullanacak ve kendileriyle yaptığınız herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirecektir. Bazı durumlarda, bilgilerinizin veri sorumlusu (denetleyicisi) olarak rol 
oynabilirler. Bu nedenle Gizlilik Politikasını okumanızı tavsiye ederiz. Bu üçüncü taraf ürün
sağlayıcıları, Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanabileceğimiz bilgilerinizi bizimle 
paylaşacaktır.

VERİLERİNİZİ NASIL KORUYURUZ?
Bilgilerinizi güvenle saklamayı taahhüt ediyoruz. İzinsiz erişimlerin ve izinsiz ifşaların 
önüne geçmek için, toplanan bilgileri korumak ve güvence altına almak adına uygun 
fiziksel, elektronik ve yönetimsel işlemleri yürürlüğe geçirdik.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Web sitemiz, diğer kuruluşlar tarafından işletilen başka web sitelerine bağlantılar (link) 
içerebilir. Bu gizlilik politikası sadece bizim web sitemiz için geçerlidir. Bu yüzden ziyaret 
ettiğiniz diğer web sitelerinin kendi gizlilik bildirimlerini okumanızı tavsiye ederiz. Web 
sitemizde bulunan bağlantıları kullanarak bu sitelere erişim sağlamış olsanız bile, bu 
sitelerin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından biz sorumlu tutulamayız.
Ek olarak, eğer web sitemize bir üçüncü taraf sitesinden ulaştıysanız, söz konusu üçüncü 
taraf sitesi sahiplerinin ve işletmecilerin sahip olduğu gizlilik politikaları ve 
uygulamalarından biz sorumlu tutulamayız. Bu nedenle, söz konusu üçüncü taraf sitesinin
politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.



“ÇEREZLERİN” KULLANIMI
Lütfen aşağıdaki Çerez Politikamıza göz atın

BİLGİLERİNİZ NASIL GÜNCELLENİR?
Eğer sizin hakkınızda saklı tuttuğumuz herhangi bir bilgide yanlışlık veya eksiklik 
olduğunu düşünüyorsanız, lütfen en kısa zamanda info@route2investgroup.com  mail 
adresi üzerinden bize ulaşın. Yanlış olduğu tespit edilen herhangi bir bilgiyi derhal 
düzelteceğiz.

SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?
Kişisel verilerinizin işlenmemesi için dilediğiniz zaman ricada bulunma hakkına sahipsiniz.
Pazarlama ve iletişim hizmetlerine izin vermeden web sitemizi kullanma hakkına 
sahipsiniz.
Şu anda müşterilerimize pazarlama e-postaları GÖNDERMİYORUZ. Eğer verilerinizi bu tür 
amaçlar için kullanmayı amaçlıyorsak veya verilerinizi bu tür amaçlar için herhangi bir 
üçüncü şahısa açıklamayı istiyorsak, sizi (verilerinizi toplamadan önce) bilgilendireceğiz.
Kayıt altına aldığımız kişisel verilerinize erişim sağlanmasını veya verilerin düzeltilmesini 
talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizi silme, kişisel verilerinizin 
işlenmesini sınırlandırma, bize sağladığınız kişisel verileri teslim alma, kişisel verilerinizin 
işlenmesine itiraz etme ve kişisel verilerinizi başka bir veri sorumlusuna iletmemizi talep 
etme hakkına da sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi işlenmesi için bize verdiğiniz onay sayesinde, verilerinizi işleyebiliyoruz.
Dilediğiniz zaman bu onayı geri çekme hakkına sahipsiniz.
Eğer verilerinizi işleme hususunda memnuniyetsizlik duyuyorsanız, şikayetinizi the 
Information Commissioner’s Office (ICO) kurumuna iletme hakkına sahipsiniz. Lütfen daha
fazla bilgi için www.ico.org.uk sitesini ziyaret edin.
Bu haklardan herhangi birini kullanmak için, lütfen info@route2investgroup.com     
üzerinden bize ulaşın.

POLİTİKANIN İNCELENMESİ
Politikayı düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Bu Politika en son Ocak 2020'de 
güncellenmiştir.

ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ NEDİR?
Tıpkı diğer web siteleri gibi, Route 2 Invest’ de çerezler kullanır. Çerez, bilgisayarınızın 
sabit diskine yerleşmek için izin isteyen küçük bir dosyadır. Siz kabul ettikten sonra, 
dosya buraya eklenir ve çerez web trafiğini analiz eder veya belirli bir siteyi ziyaret 
ettiğinizde size haber verir. Çerezler web uygulamalarının size bir birey olarak yanıt 
vermesini sağlar. Web uygulaması, tercihlerinize ilişkin bilgileri toplamak ve hatırlamak 
suretiyle gereksinimlerinize, sevdiğiniz şeylere ya da beğenilerinize göre uyarlanabilir. 
Çerezler, bizimle paylaşılmasına onay verdiğiniz veriler dışında, bilgisayarınıza veya 
sizinle ilgili herhangi bir bilgiye erişim SAĞLAYAMAZ.

ÖNBELLEK NEDİR?

http://ico.org.uk/
mailto:info@route2investgroup.com
mailto:info@route2investgroup.com


Önbellek, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için kullanıcının cihazında depolanan 
web sayfası kaynaklarının geçici bir süre depolanmasıdır. Bir siteyi ilk defa ziyaret 
ettiğinizde, web site tam anlamıyla yüklenene kadar resimler, videolar, kupürler ve sesler 
gibi öğelerin yüklenmesi ciddi bir zaman alabilir. Web sitenin yüklenmesi, bu öğelerin 
kullanıcı cihazında depolanmasıyla birlikte ilk erişime oranla çok daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilir.

ÇEREZLERİ NASIL KULLANIYORUZ
Hangi sayfaların kullanılacağını belirlemek için trafik günlüğü çerezleri kullanıyoruz. Bu, 
Web sayfası trafiği ile ilgili verileri analiz etmemize ve müşteri ihtiyaçlarına uyarlamak 
amacıyla internet sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, popüler 
sayfalarda dolaşabilmeyi çok daha kolay hale getirebiliyoruz. Bilgiler bir siteye yapılan 
tekil ziyaretlerin ve iade ziyaretlerinin sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Ayrıca, 
kullanıcılar siteyi veya işlevlerini kullanırken sorunla karşılaşıp karşılaşmadıklarını 
belirlemek için de kullanılır. Bu bilgiler, sadece istatistiksel analiz amacıyla kullanılır ve 
sonra veriler sistemden kaldırılır. Çerezler, bireyleri kişisel olarak tanımlamaz.
Google Analtics: Bu çerez, sayfa görüntülemeleri, kaynakları ve web sitesinde harcanan
zaman dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcı web sitesi etkinlikleri 
hakkındaki bilgileri görmemizi sağlar. Bilgi kişiselleştirilmez ve sayı olarak gösterilir. Bu ise
bilgilerin birey olarak izlenemediği anlamına gelir. Bu, gizliliğinizi korumanıza yardımcı 
olacaktır. Google Analytics kullanarak, Web sitemizde hangi içeriğin popüler olduğunu 
görebilirsiniz. Size okumaktan ve izlemekten zevk aldığınız şeylerden daha fazlasını 
vermeye gayret gösteriyoruz.

Google AdWords: Web sitemiz, sitemize uğrayan önceki ziyaretçilere üçüncü taraf web 
sitelerinde (Google dahil olmak üzere) reklam vermek için bir Google AdWords yeniden 
pazarlama hizmeti kullanır. Bu, Google arama sonuçları ekranının reklam formunda ya da 
Google Görüntülü Reklam Ağı üzerindeki bir sitede bulunabilir. Google dahil üçüncü taraf 
sağlayıcılar, bir müşterinin web sitesini, geçmişte yaptığı ziyarete dayalı reklamlar 
sunmak için çerezler kullanır. Kuşkusuz, toplanan tüm veriler kendi gizlilik politikamıza ve 
Google'ın gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır.

Microsoft Bing Ads: Eğer bir Microsoft Bing reklamına tıklayarak web sitemize 
ulaşırsanız, Microsoft Bing Ads bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir. Biz de reklamlarımızın, 
belirli arama motorlarının sonuç sayfasının en üstünde görünmesini sağlamak için Bing 
Ads kullanırız. 

Facebook Cookies: Kendimize ait Facebook sayfamız bulunmakta ve müşterilerin 
sitelerine çerezleri yerleştirmek için ise kendi web sitemizde Facebook pixel 
bulunmaktadır. Bu, müşterilerimize anonim olarak ulaşmamızı sağlar. Bir kullanıcı bizim 
web sitemizi ziyaret edip sonrasında Facebook’u ziyaret ettiğinde, Facebook o kişiye bizim
tarafımızdan pazarlama mesajları sunabilir. Find UK web sitesine yapılan bir ziyaretten 
elde edilebilecek veriler, ziyaret edilen sayfaların URL'si ile sınırlıdır ve bir tarayıcının IP 
adresi gibi aktarabileceği sınırlı bilgilerle kısıtlıdır.
Genel olarak, çerezler hangi sayfaları faydalı bulduğunuzu hangilerini bulmadığınızı 
görmemize olanak sağlayarak, sizlere daha iyi bir Web sitesi sunmamız için bizlere 
yardımcı olur.

ÇEREZLERİ VE ÖNBELLEĞİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?
Çerezleri kabul etme veya reddetmeyi seçme hakkınız mevcuttur. Çoğu Web tarayıcısı çerezleri 
otomatik olarak kabul eder, ancak çerezleri reddetmek için genellikle tarayıcı ayarlarınızı 



düzenleyebilir ve eğer isterseniz önbelleği temizleyebilirsiniz. Bu durum, Web sitesinden tam fayda 
sağlamanızı engelleyebilir. 
Eğer Google Adwords ile verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, b  uraya   tıklayınız.  
Eğer Google Analytics tarafından verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, Google web sitesinden 
direkt olarak   the Google Analytics opt-out browser add-on   indirebilirsiniz.   
Microsoft Bing reklamlarından haberdar olmamak için, tarayıcınızın reklamlar ayarlarını 
değiştirebilirsiniz.
Eğer Facebook tarafından verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, b  uraya   tıklayarak reklam 
ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

