
Gizlilik Politikası  

 

Burada belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve 

iştiraklerinin (“FENERBAHÇE, Biz”) Google Play Store, IOS App Store ve Huawei 

AppGallery'de yayınlanan bütün mobil uygulamaları için geçerlidir. Bir uygulama kullanıcısı 

olarak uygulamamızı kullandığınızda kişisel verilerinizi işleriz. Söz konusu uygulama 

aracılığıyla  hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle topladığımızı, ne şekilde 

koruduğumuzu ve hangi veri işleme faaliyetler için kullandığımızı 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırladığımız aydınlatma metninde belirtilmektedir. 

Söz konusu aydınlatma metnimizde belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve amaçları 

doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz FENERBAHÇE tarafından gizlilik içinde 

korunacaktır. Bu uygulamaları mobil cihazınıza yükleyerek, bu metinde yer alan gizlilik 

politikasını ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu koşulları kabul etmiyorsanız 

bu uygulamaları mobil cihazınıza yüklemeyiniz. 

Bu uygulamada, FENERBAHÇE dışında üçüncü taraflara ait reklamlar ve linkler yer alabilir. 

Bu üçüncü taraflara ait reklamların ve linklerin niteliğinden, içeriğinden, güvenliğinden, 

üçüncü tarafların gizlilik politikalarından veya bunlardan kaynaklı oluşabilecek zararlardan 

FENERBAHÇE sorumlu değildir.  

Eğer Facebook platformunu kimlik doğrulaması için kullanırsanız Facebook kişisel 

bilgilerinizi kendi amaçları için kullanabilir. Bu durumda lütfen Facebook'un gizlilik ve ilgili 

politikalarını inceleyiniz. 

Bu uygulamalarda yer alan sesli, yazılı ve görsel öğelerden ve yazılımlardan oluşan her türlü 

içeriğe ilişkin telif ve diğer haklar FENERBAHÇE’ye aittir. Herhangi bir uygulamamızı veya 

bu uygulamaların telif haklarıyla korunan içeriğini; kopyalama, çoğaltma, yeniden 

yayımlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb. eylemlerde bulunmayacağınızı 

kabul etmektesiniz. 

FENERBAHÇE, bu uygulamanın güvenliği konusunda alınabilecek tüm önlemleri almak için 

gereken ölçüde çaba sarf eder. iOS App Store, Google Play ve Huawei AppGallery 

kapsamındaki teknik husus ve güvenlik önlemlerinden FENERBAHÇE sorumlu değildir.  

Uygulamamız sadece Google Play Store, iOS App Store ve Huawei AppGallery’de yer 

almaktadır. Bu uygulamaların bizim bilgimiz dışında başka bir Android ya da iOS 

mağazasında yer alması durumunda, buradan yapılacak yüklemelerden FENERBAHÇE 

sorumlu tutulamaz. 

FENERBAHÇE; işbumetinde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler anında yürürlüğe 

girecektir. Değişiklik yaptığımız tarih, "son güncelleme tarihi" olarak en alt kısımda belirtilir.  

Bu gizlilik bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen 

[games@fb.tv] adresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. 

 

Son güncelleme tarihi: 

[26.11.2020] 
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