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ELYT PRIVACY POLICY 

Last updated June 22, 2022 

We are ELYT Team; a provider of Website elyt.net and we are committed to protecting your 

privacy. In this Privacy Policy, personal information means any personal information about you 

which could identify you (by itself or in combination with other data) such as your name, 

address, email address, wallet address or an online identifier, such as a unique ID, or your 

Internet Protocol (IP) address. 

This Privacy Policy (the “Policy”) describes the types of information ELYT (the “ELYT”, “us”, 

“we”, or “our”) may collect from you or that you may provide when you visit the Website and 

the products, features, materials, and services we offer (collectively with the Website, the 

“Services”). This Policy also describes our policies and procedures for collecting, using, 

maintaining, protecting, and disclosing that information.  

This Policy applies to information we collect on the Website and through your use of the 

Services generally (including when you register for an account), and through communications 

between you and the Website (including email, text, and other electronic messages). 

This Policy does not apply to information collected by third parties, including any websites, 

services, and applications that you elect to access through the Services. [It also does not apply 

to any information collected by ELYT offline or through any other means, including any other 

website operated by us or any third party (including our affiliates and subsidiaries).] 

Several aspects from the General Data Protection Regulation ("GDPR") have been integrated 

into this Privacy Policy, especially the Personal Information Processing regulations inside the 

European Economic Area ("EEA"). 

You should carefully read, recognize, understand, and accept all conditions mentioned in this 

Privacy Policy before accessing, connecting, using, clicking on, or engaging in any Services 

provided on the ELYT Platform/Website. We will not use your information for any purpose not 

stated in this Privacy Policy or the Terms and Conditions without first notifying you or gaining 

your consent. 

We encourage you to read this Policy carefully as it forms part of the relevant ELYT Entity’s 

terms and conditions, terms of business and/or terms of use, as the case may be. 

This privacy policy describes how we might use your information if you visit our website at 

elyt.net 

The purpose of this privacy policy is to explain to you in the clearest way possible what 

information we collect, how we use it, and what rights you have in relation to it. If there are any 

terms in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services 

immediately.  

1. PURPOSE and RESPONSIBILITY 

Personal information shall mean any information relating to an identified or identifiable User; 

an identifiable User is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference 

to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, 

mental, economic, cultural or social identity. 

In case User when connecting with wallet, ELYT may collect personal information manually 

or automatically. 
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Therefore this Privacy Policy applies to the activities of ELYT and sets out how ELYT collects, 

uses, stores and discloses User’s personal information when users participate in a NFTs or token 

sales or communicate with ELYT or interact with ELYT Platform/website elyt.net (“Website”) 

By providing personal information to ELYT, users consent to ELYT’s collection, use and 

disclosure of personal information in accordance with this Privacy Policy and any other 

arrangements that apply between User and ELYT. 

ELYT is responsible for your personal information as provided to us or collected by us during 

the course of our business. 

2. PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY ELYT 

We collect information that you provide directly to us. For example, we collect information 

when you connect with your ELYT account, link your Wallet to that account, participate in 

interactive features of the Services, or otherwise communicate with us. 

ELYT may collect the following types of personal information after connecting your ELYT 

account to your Wallet : 

- User’s device ID, device type, geo-location information, computer and connection 

information, statistics on page views, traffic to and from the sites, ad data, IP address and 

standard web log information; 

- Any additional information relating to User that User provides to ELYT directly through 

Website or indirectly through User’s use of Website or online presence or through other 

websites or accounts from which User permits ELYT to collect information;  

- Any other personal information that may be required in order to facilitate User’s 

dealings with ELYT. 

Unsolicited Information 

If you provide us with personal information that we have not requested then we will endeavor 

to only retain the information that we are otherwise entitled to hold because of the products and 

services we provide. However, if this additional information is surplus to our requirements but 

is provided to us in a manner where it is combined with information that we are either required 

or entitled to retain then you acknowledge that this unsolicited information may be held by us 

in the same manner as the balance of your personal information.  

3. INFORMATION IS COLLECTED AUTOMATICALLY 

When User uses Website or services available via Website, information from Users’ devices 

stated below is automatically collected: 

Server Log Information: ELYT collects server log information when User uses Website, 

which may include (but is not limited to) Users’ login details, the date and time of visits, the 

pages viewed, IP address, time spent at Website and the websites User visits just before and 

just after Website. 

Device Information: ELYT collects information about the computer or mobile device Users 

use to access Website, including the hardware model, operating system and version, the web 

browser User uses, and other device identifiers. 

Telemetry Information: If User uses any of ELYT’s open source software, ELYT may collect 

bandwidth upload and download speeds, the amount of free and used storage space on User’s 

device and other statistics about User’s device.  
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Usage Information: In case User uses Website, ELYT will collect metadata about the files 

User uploads for storage and ELYT will record instances in which User has used private key to 

authenticate communications. 

Social Media Information: ELYT may use social media features that allow ELYT to share 

information with User’s social networks and interact with ELYT on various social media sites. 

Information Collected by Cookies and Other Tracking Technologies: ELYT and ELYT 

services’ providers use various technologies to collect information when User interacts with 

Website, including cookies and web beacons. Cookies are small data files that are stored on 

User’s device when User visits a website, which enable ELYT to collect information about 

User’s device identifiers, IP address, web browsers used to access the Website, pages or features 

viewed, time spent on pages, mobile app performance and links clicked. Web beacons are 

graphic images that are placed on a website or in an email that is used to monitor the behavior 

of the user visiting the website or sending the email. They are often used in combination with 

cookies. Please refer to our Cookies Policy for further information, including information on 

how you can disable these technologies. 

4. MINORS 

Services are not intended for those under the age of 18 or those who are not of legal age to 

consent under the laws of the country or jurisdiction in which You use ELYT Services or 

Platform. 

You will not disclose any Personal Information to Us or use Our services if you are under the 

age of 18 or the legal age in your country. We have the right to examine and verify any Personal 

Information you provide to us. If We discover that You are under the age of 18 or have 

previously shared your Personal Information with Us, We will delete such information and 

immediately disable your access to ELYT Platform/Website. 

5. USING OF PERSONAL INFORMATION 

ELYT may collect, hold, use and disclose your personal information for the following purposes: 

We use the information we collect to provide, maintain, and improve our services, such as to 

administer and verify your account, to provide the services you request and customize your 

experience with us.  

We also use the information we collect to: 

- to facilitate User's purchase of ELYT NFTs or Tokens; 

- to enable User access and use Website or ELYT services; 

- to send User service, support and administrative messages, reminders, technical notices, 

updates, security alerts, and information requested by User; 

- to send User marketing and promotional messages and other information that may be of 

interest to User, including information sent by, or on behalf of, ELYT’s business 

partners that ELYT thinks User may find interesting;  

- to comply with legal obligations (including any applicable anti-money laundering or 

'Know Your Customer' requirements in any jurisdiction), resolve any disputes that 

ELYTmay have with any of users, and enforce ELYT’s agreements with third parties; 

- to analyze and track data to determine the usefulness or popularity of certain content 

and to better understand the online activity of our Website users; 

- to develop new products or services; 

- to fulfill ELYT’s legal or regulatory requirements; 

- to send User technical notices, support or administrative notifications; 
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- to communicate with User about news, products, services, events and other information 

we think will be of interest to User; 

- to monitor and analyze trends, usage and activities in connection with Website; 

- to detect, investigate and prevent fraudulent transactions or unauthorized or illegal 

activities, 

- to protect the rights and property of ELYT and others; 

- To protect users; 

- to monitor the performance of the Website, Materials and Services and ensure that the 

Website, Materials and Services perform in the best manner possible; 

- for security and system integrity purposes; and 

- to conduct research and statistical analysis (on an anonymized basis) (see more in the 

Statistics section of this privacy notice below); 

- to link, connect or combine information ELYT collects from or about User with other 

Information; 

6. HOW WE PROTECT PERSONAL INFORMATION 

ELYT takes reasonable precautions to safeguard the security of the ELYT Platform/Website as 

well as your Personal Information against loss, misuse, disclosure, modification, and 

destruction. We take reasonable precautions to preserve the security and integrity of your 

Personal Information by maintaining physical, technological, and administrative safeguards. 

Firewalls and data encryption are among the measures, as are physical access restrictions to 

Our premise and files, and restricting access to Personal Information to just those employees, 

agents, or third parties who require it to process it for Us. Website is protected by proprietary 

technologies (SSL) and personal information is located behind secure networks and such 

systems can only be accessed by a limited number of individuals who have exclusive access 

rights and who keep sensitive information secrets. 

We also take reasonable security precautions to safeguard your Personal Information from 

unauthorized access, and these precautions are in accordance with the security standards and 

procedures set forth by the applicable legislation. 

However, you accept and recognize that applying the above-mentioned safeguards and 

procedures may not completely ensure the security of your Personal Information. It is not an 

absolute guarantee that your Personal Information will be protected when you use the Services. 

You accept that We are not liable for the actions of individuals who obtain unauthorized access 

to or abuse your personal information or services. Furthermore, We will not be held liable for 

any actions taken by third-party service providers that are legally obligated to maintain adequate 

security measures to secure your Personal Information. You agree that We are not liable for any 

information leakage or other harm or loss that is not caused by Our purpose or gross negligence, 

such as hacker attacks, power outages, or unavoidable technological faults. Therefore You 

agree to not hold us and our respective past, present and future employees, officers, directors, 

contractors, consultants, equity holders, suppliers, vendors, service providers, parent 

companies, subsidiaries, affiliates, agents, representatives, predecessors, successors and assigns 

liable for any loss or damage of any sort incurred as a result of any misappropriation, 

interception, modification, deletion, destruction or use of information provided through 

Website. 

7. HOW LONG WE RETAIN PERSONAL INFORMATION 

You understand that your Personal Information will be stored and retained by Us or a third-

party processor engaged by Us for KYC Verification while You use or access the ELYT 

Platform and the Services, and for a reasonable period of time following your use of the 
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Services, as required by applicable law. We will retain your personal information for as long as 

is necessary for the purpose for which it was collected. 

In addition, applicable laws and regulatory requirements may require Us to keep certain 

information after You stop using or participating in ELYT, such as your Personal Information, 

identification verification materials, information related to AML/KYC/CTF procedures, 

staking instructions, account agreements, and other agreements between Us and third-parties, 

account statements, and other records. 

7. DISCLOSING OF PERSONAL INFORMATION 

ELYT may disclose personal information about User for the purposes described in this privacy 

policy to: 

- ELYT employees and related bodies corporate such as ELYT’s current or future parent 

companies, affiliates, subsidiaries and with other companies under common control or 

ownership with ELYT or ELYT’s offices internationally; 

- third party suppliers and service providers (including providers for the operation of  

Website and/or ELYT business or in connection with providing services to User) Public 

databases, ID verification partners, KYC Verification partners, blockchain data, 

marketing partners and resellers, advertising partners, and analytics providers are just 

some of the third-party sources of information ; 

- in connection with a merger or sale of our ELYT NFTs or tokens, or if we do a financing 

or are involved in an acquisition or any other situation where Information may be 

disclosed or transferred as one of our business assets; 

- professional advisers, dealers and agents; 

- payment systems operators (eg merchants receiving card payments); 

- ELYT’s existing or potential agents, business partners or partners; 

- specific third parties authorised by you to receive information held by us; and/or; 

- other persons, including government agencies, regulatory bodies and law enforcement 

agencies, or as required, authorised or permitted by law. 

- ELYT may disclose personal information outside of User’s home country to third party 

suppliers. When you provide your personal information to ELYT, you consent to the 

disclosure of your information outside of your home country and acknowledge that 

ELYT is not required to ensure that overseas recipients handle that personal information 

in compliance with the applicable privacy laws in your jurisdiction. 

Anonymized and Aggregated Data 

We will also gather information in the form of anonymized and aggregate data, in which all 

data will be pooled and personally identifiable information will be deleted, rendering it 

worthless for identifying specific persons. Although aggregated data may be obtained from your 

personal information, it is not considered personal information under relevant regulations. We 

may, for example, combine your usage data to determine the percentage of users who utilize 

various ELYT Services features. However, if We combine or connect aggregated data with your 

personal data in such a way that it may be used to directly or indirectly identify You, You agree 

that the combined data will be treated as personal data, which will be used in accordance with 

this Privacy Policy. 

We may use anonymized or aggregated information about users for any of the reasons outlined 

in this Privacy Policy, including better understanding users' needs and activities, performing 

business intelligence and marketing campaigns, and identifying security concerns. In this 

context, we retain the right to adopt novel technology for strategic planning and operational 

procedures when they become available. 
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8. COOKIES 

ELYT may use 'cookies' or other tracking technologies on Website that help ELYT track User's 

website usage and remember User’s preferences. Cookies are pieces of information that a 

website transfers to User’s computers hard disk for record keeping purposes and are a necessary 

part of facilitating online transactions. Most web browsers are set to accept cookies, and cookies 

are useful to determine overall traffic patterns through the Website. 

User can disable cookies through your internet browser or when a cookie is sent, User can 

choose whether User’s computer warns or closes all cookies. User can do manage it through 

browser settings from browser's Help Menu to find out the right way to edit your cookies. 

However this may mean User will not be able to take full advantage of Website. 

9. HYPERLINKS AND THIRD-PARTY SITES 

Website may contain links to other third party websites that may collect personal information 

about User, including through cookies or other technologies. If User links to another website, 

User will leave the Website and this Privacy Policy will not apply to User’s use of and activity 

on those other websites. These linked sites are not under ELYT ’s control, and ELYT  is not 

responsible for the conduct of companies linked to Website. Before disclosing User’s personal 

information on any other website, ELYT encourages User to examine the terms and conditions 

of those websites including their privacy policy. ELYT cannot except any responsibility for the 

way that third party sites, such as social networking sites, use or disclose personal information 

that User provides to them. 

10. ACCESSING, CORRECTING or DELETING PERSONAL INFORMATION 

User may request access to the personal information ELYT hold by contacting ELYT using the 

information set out below. ELYT will endeavor to make any personal information held by 

ELYT about User available as soon as practicable following User’s request. Sometimes, ELYT 

may not be able to provide User with access to all of User’s personal information and, where 

this is the case, ELYT will explain why.  

ELYT may also need to verify User’s identity when User requests personal information. In case 

User wishes to change personal information that is inaccurate or out of date, User shall inform 

ELYT and ELYT will take reasonable steps to ensure that it is corrected. In case User wishes 

to have User’s personal information deleted, User shall let ELYT know and ELYT will take 

reasonable steps to delete it unless ELYT needs to retain it for legal reasons.
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11. PRIVACY POLICY WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL PRIVACY 

POLICY RULES 

● FTC – Fair Information Practice 

The United States Federal Trade Commission's fair information practice principles (FIPPs) 

are guidelines that represent widely accepted concepts concerning fair information practice in 

an electronic marketplace. 

FTC Fair Information Practice Principles are the result of the Commission's inquiry into the 

manner in which online entities collect and use personal information and safeguards to assure 

that practice is fair and provides adequate information privacy protection. The FTC has been 

studying online privacy issues since 1995, and in its 1998 report, the Commission described the 

widely accepted Fair Information Practice Principles of Notice, Choice, Access, and Security. 

The Commission also identified Enforcement, the use of a reliable mechanism to provide 

sanctions for noncompliance as a critical component of any governmental or self-regulatory 

program to protect online privacy. 

1. Notice/Awareness 

2. Choice/Consent 

3. Access/Participation 

4. Integrity/Security 

5. Enforcement/Redress 

According to Fair Information Practice; we will take the following precautions in the occurance 

of data breach;  

- We will notify you by email within 7 business days 

- We also accept the Individual Remedial Principle, which requires that individuals have 

legally enforceable rights to data collectors and processors that do not comply with the 

law. 

● Information Technology Act, 2000 

http://meity.gov.in/content/information-technology-act-2000 

The Information Technology Act, 2000 (also known as ITA-2000, or the IT Act) is an Act of 

the Indian Parliament (No 21 of 2000) notified on 17 October 2000. It is the primary law 

in India dealing with cybercrime and electronic commerce. It is based on the United Nations 

Model Law on Electronic Commerce 1996 (UNCITRAL Model) recommended by the General 

Assembly of United Nations by a resolution dated 30 January 1997. 

ELYT entirely recognizes all the general and moral aspects of this law and is committed to 

maintaining Internet usage within the framework of universal rules. 

● CAN-SPAM Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and 

Marketing Act ) 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15 

chapter103&edition=prelim  

This Act establishes requirements for those who send unsolicited commercial email. The Act 

bans false or misleading header information and prohibits deceptive subject lines. It also 

requires that unsolicited commercial email be identified as advertising and provide recipients 

with a method for opting out of receiving any such email in the future.  In addition, the Act 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmVkZXJhbF9UcmFkZV9Db21taXNzaW9u
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSW5mb3JtYXRpb25fcHJpdmFjeQ
http://meity.gov.in/content/information-technology-act-2000
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSW5kaWFuX1BhcmxpYW1lbnQ
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSW5kaWE
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ3liZXJjcmltZQ
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRWxlY3Ryb25pY19jb21tZXJjZQ
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15%20chapter103&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15%20chapter103&edition=prelim
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directs the FTC to issue rules requiring the labeling of sexually explicit commercial email as 

such and establishing the criteria for determining the primary purpose of a commercial email. 

We are committed to complying with these laws, which set the rules for commercial e-mail 

pursuant to the CAN-SPAM Act, set requirements for commercial messages, and discontinue 

sending recipient e-mails to them. 

Also in order to be compatible with CAN-SPAM Act; we accept the following; 

- False or misleading topics or email addresses do not be used, 

- The message as an ad is being defined in a reasonable way, 

- The physical address of your operator or site center do not be added, 

- Third-party email marketing services, if used, are monitored for compliance, 

- To conclude a cancellation / withdrawal request quickly, 

- Allow users to cancel their subscription by using the link at the bottom of each e-mail, 

- If you wish to cancel receiving e-mails at any time in the future, you can send us an e-

mail and we will immediately remove you from ALL correspondence. 

● CalOPPA  (California Online Privacy Protection Act )  

https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-

protection-act-caloppa-3/  

The California Online Privacy Protection Act of 2003 (CalOPPA), effective as of July 1, 

2004 and amended in 2013, is the first state law in the United States requiring commercial 

websites and online services to include a privacy policy on their website. According to 

this California State Law, under the Business and Professions Code, Division 8 Special 

Business Regulations, Chapter 22 Internet Privacy Requirements, operators of commercial 

websites that collect Personally Identifiable Information (PII) from California's residents are 

required to conspicuously post and comply with a privacy policy that meets specific 

requirements. A website operator who fails to post their privacy policy within 30 days after 

being notified about noncompliance, will be deemed in violation. PII includes such information 

as name, street address, email address, telephone number, date of birth, Social Security number, 

or other details about a person that could allow a consumer to be contacted physically or online. 

According to CalOPPA our privacy policy; 

- Our site can be visited by user anonymously, 

- Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can easily be found on the page 

specified. 

- In the situation of any Privacy Policy changes, you will be notified of on our Privacy 

Policy Page 

- The personal information can be changed by emailing us. 

● COPPA (Children's Online Privacy Protection Act )  

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-

proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule  

The act, effective April 21, 2000, applies to the online collection of personal information by 

persons or entities under U.S. jurisdiction about children under 13 years of age. It details what 

a website operator must include in a privacy policy, when and how to seek verifiable consent 

from a parent or guardian, and what responsibilities an operator has to protect children's privacy 

and safety online including restrictions on the marketing of those under 13.  

https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FsaWZvcm5pYV9zdGF0ZV9sYXc
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGVyc29uYWxseV9JZGVudGlmaWFibGVfSW5mb3JtYXRpb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUHJpdmFjeV9wb2xpY3k
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSnVyaXNkaWN0aW9u
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2hpbGQ
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV2Vic2l0ZQ
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUHJpdmFjeV9wb2xpY3k
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFyZW50
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGVnYWxfZ3VhcmRpYW4
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According to the COPPA; the marketing including advertising,networks and add-ons is not 

being done especially to children under the age of 13. 

● Data Protection Directive   

https://www.dataprotection.ie/docs/EU-Directive-95-46-EC-Chapter-1/92.htm 

Officially Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing 

of personal data (PII (US)) and on the free movement of such data) is a European Union 

directive adopted in 1995 which regulates the processing of personal data within the European 

Union. It is an important component of EU privacy and human rights law. 

According to Data Protection Directive our privacy policy based on the following; 

- Notice; data subjects should be given notice when their data is being collected; 

- Purpose; data should only be used for the purpose stated and not for any other purposes; 

- Consent; data should not be disclosed without the data subject’s consent; 

- Security; collected data should be kept secure from any potential abuses; 

- Disclosure; data subjects should be informed as to who is collecting their data; 

- Access; data subjects should be allowed to access their data and make corrections to any 

inaccurate data 

- Accountability; data subjects should have a method available to them to hold data 

collectors accountable for not following the above principles. 

● PIPEDA ( Personal Information Protection and Electronic Documents Act)   

https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-

information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/ 

The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA or the PIPED 

Act) is a Canadian law relating to data privacy. It governs how private sector organizations 

collect, use and disclose personal information in the course of commercial business. In addition, 

the Act contains various provisions to facilitate the use of electronic documents. PIPEDA 

became law on 13 April 2000 to promote consumer trust in electronic commerce. The act was 

also intended to reassure the European Unionthat the Canadian privacy law was adequate to 

protect the personal information of European citizens. In accordance with section 29 of 

PIPEDA, Part I of the Act ("Protection of Personal Information in the Private Sector") must be 

reviewed by Parliament every five years. The first Parliamentary review occurred in 2007. 

Personal Information", as specified in PIPEDA, is as follows: information about an identifiable 

individual, but does not include the name, title or business address or telephone number of an 

employee of an organization. 

The law gives individuals the right to; 

- know why an organization collects, uses or discloses their personal information 

- expect an organization to collect, use or disclose their personal information reasonably 

and appropriately, and not use the information for any purpose other than that to which 

they have consented 

- know who in the organization is responsible for protecting their personal information 

- expect an organization to protect their personal information by taking appropriate 

security measures 

- expect the personal information an organization holds about them to be accurate, 

complete and up-to-date 

https://www.dataprotection.ie/docs/EU-Directive-95-46-EC-Chapter-1/92.htm
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGVyc29uYWxseV9pZGVudGlmaWFibGVfaW5mb3JtYXRpb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb25fZGlyZWN0aXZl
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb25fZGlyZWN0aXZl
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUHJpdmFjeV9sYXc
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSHVtYW5fcmlnaHRzX2xhdw
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FuYWRh
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGF0YV9wcml2YWN5
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUHJpdmF0ZV9zZWN0b3I
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUHJpdmF0ZV9zZWN0b3I
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRWxlY3Ryb25pY19kb2N1bWVudA
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRWxlY3Ryb25pY19jb21tZXJjZQ
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FuYWRpYW5fcHJpdmFjeV9sYXc
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2l0aXplbnNoaXBfb2ZfdGhlX0V1cm9wZWFuX1VuaW9u
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFybGlhbWVudF9vZl9DYW5hZGE
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- obtain access to their personal information and ask for corrections if necessary; and 

- complain about how an organization handles their personal information if they feel their 

privacy rights have not been respected. 

Our privacy policy is respectful with the items listed above according to PIPEDA. 

● GDPR (General Data Protection Regulation) 

 https://gdpr-info.eu  

The General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) is 

a regulation by which the European Parliament, the Council of the European Union, and 

the European Commission intend to strengthen and unify data protection for all individuals 

within the European Union (EU). It also addresses the export of personal data outside the 

EU.The GDPR aims primarily to give control back to citizens and residents over their personal 

data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the 

regulation within the EU.When the GDPR takes effect, it will replace the 1995 Data Protection 

Directive 

- The data subject has given consent to the processing of personal data for one or more 

specific purposes. 

- Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is 

party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. 

- Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller 

is subject. 

- Processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another 

natural person. 

- Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest 

or in the exercise of official authority vested in the controller. 

- Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the 

controller or by a third party unless such interests are overridden by the interests or 

fundamental rights and freedoms of the data subject, which require protection of 

personal data, in particular if the data subject is a child. 

Our privacy policy is fully respectful of the criterias of GDPR provides. 

12. FUTURE CHANGES 

ELYT reserves the right to alter and update this Privacy Policy at any time, and the most recent 

version will be posted on the Website (as reflected in the "Last Revised" heading). 

ELYT is committed to providing the best customer experience and aims to evolve to meet 

User’s needs. Due to this, from time to time, ELYT’s policies may be reviewed and revised. 

ELYT reserves the right to change this Privacy Policy at any time and if this occurs, ELYT will 

post an updated version of the policy on the Website. The amended Privacy Policy will apply 

whether or not ELYT has given User notice of any change. ELYT encourages User to check 

Website periodically to be aware of the current Privacy Policy. 

In the case of a major change that may impact your use of Our Services and Platform, We will 

notify You in advance of the change taking effect by means of a conspicuous notice. A 

conspicuous notice may be sent to you by email or other communication channels you supply 

to Us, or you may get an in-app notice, such as a banner or pop-up, alerting You to a change on 

the Website. We highly advise you to go through our Privacy Policy carefully. If You do not 

agree with the updated Privacy Policy in part or in whole, You should stop using or accessing 

https://gdpr-info.eu/
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUmVndWxhdGlvbl8oRXVyb3BlYW5fVW5pb24p
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fUGFybGlhbWVudA
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ291bmNpbF9vZl90aGVfRXVyb3BlYW5fVW5pb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fQ29tbWlzc2lvbg
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGF0YV9wcm90ZWN0aW9u
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSW50ZXJuYXRpb25hbF9idXNpbmVzcw
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Our Services. Your continued access to and use of Our Services following any changes to this 

Privacy Policy indicates that you agree to the changes and will continue to use the Services. 

13. MAKING A COMPLAINT 

In case User thinks ELYT has breached an applicable privacy law, or User wishes to make a 

complaint about the way ELYT has handled personal information, User shall contact ELYT. 

Please add name, email address and/or telephone number and clearly describe the complaint. 

ELYT will acknowledge the complaint and respond within a reasonable period of time. In case 

User thinks that ELYT has failed to resolve the complaint satisfactorily, ELYT will provide 

User the further steps User can take. 

14. CONTACT US  

Should you have any questions regarding the Policy, please contact us at: support@elyt.net 

 

 

 

 

 

 

ELYT GİZLİLİK POLİTİKASI 

Son güncelleme 22 Haziran 2022 

Bizler elyt.net adresinde yer alan web sitesinin sağlayıcısı ve gizliliğinizi korumayı taahhüt 

eden ELYT Ekibiyiz. Bu Gizlilik Politikasında, Kişisel Veriler, adınız, adresiniz, e-posta 

adresiniz, cüzdan adresiniz veya benzersiz bir kimlik ya da veya İnternet Protokolü (IP) 

adresiniz gibi çevrimiçi bir tanımlayıcılar (tek başına veya diğer verilerle birlikte) sizi 

tanımlayabilecek her türlü kişisel bilgi anlamına gelir. 

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) ELYT’in (“ELYT”, “biz”, “bizler” ya da “bizim) Web sitesini 

ve sunduğumuz ürünleri, özellikleri, materyalleri ve hizmetleri (Web Sitesi ile birlikte 

"Hizmetler") ziyaret ettiğinizde sizlerden toplayabileceğimiz veya bize sağlayabileceğiniz bilgi 

çeşitlerini açıklamaktadır. Bu Politika ayrıca bu bilgileri toplama, kullanma, muhafaza etme, 

koruma ve ifşa etme politikalarımızı ve prosedürlerimizi de açıklamaktadır. 

Bu Politika, Web Sitesinde ve genel olarak Hizmetleri kullanımınız sırasında (bir hesap için 

kaydolduğunuz zaman dahil) ve sizinle Web Sitesi arasındaki iletişimler (e-posta, metin ve 

diğer elektronik mesajlar dahil) aracılığıyla topladığımız bilgiler için geçerlidir. 

Bu Politika, Hizmetler aracılığıyla erişmeyi seçtiğiniz web siteleri, hizmetler ve uygulamalar 

dahil olmak üzere üçüncü taraflarca toplanan bilgiler için geçerli değildir. [Ayrıca, tarafımızca 

veya herhangi bir üçüncü tarafça (bağlı şirketlerimiz ve yan kuruluşlarımız dahil) işletilen 

diğer web siteleri dahil olmak üzere, ELYT tarafından çevrimdışı olarak veya başka herhangi 

bir yolla toplanan hiçbir bilgi için de geçerli değildir.] 

Özellikle Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") içindeki Kişisel Bilgi İşleme tüzüklerinin 

hükümleri başta olmak üzere, Genel Veri Koruma Tüzüğünün ("GDPR") çeşitli hükümleri bu 

Gizlilik Politikasına dahil edilmiştir. 

mailto:support@elyt.net
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ELYT Platformunda/Web Sitesinde sağlanan Hizmetlere erişmeden, bağlanmadan, 

kullanmadan, tıklamadan veya herhangi bir Hizmete katılmadan önce bu Gizlilik Politikasında 

belirtilen tüm koşulları dikkatlice okumalı, tanımalı, anlamalı ve kabul etmelisiniz. 

Bilgilerinizi, önce sizi bilgilendirmeden veya onayınızı almadan, bu Gizlilik Politikasında veya 

Şartlarda belirtilmeyen herhangi bir amaç için kullanmayacağız. 

İlgili ELYT Kuruluşunun hüküm ve koşullarının, iş koşullarının ve/veya duruma göre kullanım 

koşullarının bir parçasını oluşturması sebebiyle bu Politikayı dikkatli bir şekilde okumanızı 

öneririz. 

Bu gizlilik politikası, elyt.net adresindeki web sitemizi ziyaret ettiğiniz taktirde toplayacağımız 

bilgilerinizi nasıl kullanabileceğimizi açıklamaktadır. 

Bu gizlilik politikasının amacı, hangi bilgileri topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve 

bunlarla ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu size mümkün olan en açık şekilde açıklamaktır. 

Bu gizlilik bildiriminde kabul etmediğiniz herhangi bir koşul varsa, Hizmetlerimizi kullanmaya 

derhal son vermenizi rica ederiz. 

1. AMAÇ ve SORUMLULUK 

Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir Kullanıcıya ilişkin her türlü bilgi anlamına 

gelir; tanımlanabilir Kullanıcı, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasına 

veya fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha 

fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir. 

Kullanıcının cüzdan ile bağlantı kurması durumunda, ELYT Kişisel Verileri manuel veya 

otomatik olarak toplayabilir. 

Bu nedenle, bu Gizlilik Politikası, ELYT’in faaliyetleri için geçerlidir ve kullanıcılar NFT'lere 

veya token satışlarına katıldığında veya ELYT ile iletişim kurduğunda veya ELYT 

Platformu/elyt.net (“İnternet sitesi") ile etkileşim kurduğunda, ELYT’in Kullanıcıların Kişisel 

Verilerini nasıl topladığını, kullandığını, sakladığını ve ifşa ettiğini belirleyen kuralları 

düzenler. Kullanıcılar, ELYT’e Kişisel Verilerini sağlayarak, bu Gizlilik Politikasına ve 

Kullanıcı ile ELYT arasında geçerli olan diğer düzenlemelerin tamamına uygun olarak 

ELYT’in Kişisel Verilerini toplamasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin verir. 

ELYT, faaliyetleri sırasında kendisine sağlanan veya kendisi tarafından toplanan Kişisel 

Verilerinizden sorumludur. 

2. ELYT TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER 

Bize doğrudan sağladığınız bilgileri topluyoruz. Örneğin, ELYT hesabınızla bağlantı 

kurduğunuzda, Cüzdanınızı bu hesaba bağladığınızda, Hizmetlerin etkileşimli özelliklerine 

katıldığınızda veya bizimle başka bir şekilde iletişim kurduğunuzda çeşitli bilgiler toplarız. 

ELYT, ELYT hesabınızı Cüzdanınıza bağladıktan sonra aşağıda belirtilen türde Kişisel Verileri 

toplayabilir: 

- Kullanıcının cihaz kimliği, cihaz türü, coğrafi konum bilgileri, bilgisayar ve bağlantı 

bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sitelere gelen ve sitelerden çıkan trafik, reklam 

verileri, IP adresi ve standart web günlüğü bilgileri; 

- Kullanıcının ELYT’e doğrudan Web Sitesi aracılığıyla veya Kullanıcının Web Sitesini 

kullanması veya çevrimiçi mecralarda varlığını sürdürmesi veya Kullanıcının ELYT’in 

bilgi toplamasına izin verdiği diğer web siteleri veya hesaplar aracılığıyla dolaylı olarak 

sağladığı Kullanıcı ile ilgili her türlü ek bilgi; 

- Kullanıcının ELYT ile işlemlerini kolaylaştırmak için gerekli olabilecek diğer Kişisel 

Veriler. 
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Kullanıcılardan İstenmemiş Olmasına Rağmen Kullanıcılar Tarafından Sağlanmış 

Bilgiler 

Bize talep etmediğimiz halde çeşitli Kişisel Veriler sağlarsanız, yalnızca sunduğumuz ürün ve 

hizmetler nedeniyle elimizde bulunması gereken bilgileri saklamaya gayret edeceğiz. Bununla 

birlikte, bu ek bilgiler gereksinimlerimizi aşıyor, ancak saklamamız gereken veya almaya 

hakkımız olan bilgilerin içerisinde bize sağlanıyorsa, bu istenmeyen bilgileri de Kişisel 

Verilerinizin geri kalanıyla birlikte aynı tarzda elimizde tutmayı sürdürebileceğimizi ikrar 

edersiniz. 

3. BİLGİLERİN OTOMATİK OLARAK TOPLANMASI 

Kullanıcı, Web Sitesini veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri kullandığında, 

Kullanıcıların cihazlarından gelen aşağıda belirtilen bilgileri otomatik olarak toplanır; 

Sunucu Günlüğü Bilgileri: ELYT, Kullanıcı Web Sitesini kullandığında, (sadece sayılanlarla 

sınırlı olmamak kaydıyla) Kullanıcıların oturum açma bilgilerini, ziyaretlerin tarihini ve saatini, 

görüntülenen sayfaları, IP adreslerini, Web Sitesinde ve web sitelerinde geçirilen süreyi ve 

Kullanıcının Web sitesini ziyaret etmeden hemen önce veya sonrasında ziyaret ettiği diğer web 

siteleriyle ilgili bilgileri içerebilen sunucu günlük bilgilerini toplar. 

Cihaz Bilgileri: ELYT, Donanım modeli, işletim sistemi ve sürümü, Kullanıcının kullandığı 

web tarayıcısı ve diğer cihaz tanımlayıcıları dahil olmak üzere Kullanıcıların Web Sitesine 

erişmek için kullandıkları bilgisayar veya mobil cihaz hakkında bilgi toplar. 

Telemetri Bilgileri: Kullanıcı, ELYT’in açık kaynaklı yazılımlarından herhangi birini 

kullanırsa, ELYT bant genişliği yükleme ve indirme hızlarını, Kullanıcının cihazındaki boş ve 

kullanılan depolama alanı miktarını ve Kullanıcının cihazıyla ilgili diğer istatistikleri 

toplayabilir.  

Kullanım Bilgileri: Kullanıcının Web Sitesini kullanması durumunda, ELYT, Kullanıcının 

depolama için yüklediği dosyalar hakkında meta veriler toplayacak ve Kullanıcının iletişimleri 

doğrulamak için özel anahtarı kullandığı durumları kaydedecektir. 

Sosyal Medya Bilgileri: ELYT, ELYT’in Kullanıcının sosyal ağlarıyla bilgi paylaşmasına ve 

çeşitli sosyal medya sitelerinde ELYT ile etkileşime girmesine izin veren sosyal medya 

özelliklerini kullanabilir. 

Tanımlama Bilgileri ve Diğer İzleme Teknolojileri Tarafından Toplanan Bilgiler: ELYT 

ve ELYT hizmet sağlayıcıları, Kullanıcı Web Sitesi ile etkileşim kurduğunda, tanımlama 

bilgileri ve web işaretçileri dahil olmak üzere bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanır. 

Çerezler, Kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde Kullanıcının cihazında depolanan ve 

ELYT’in Kullanıcının cihaz tanımlayıcıları, IP adresi, Web sitesine erişmek için kullanılan web 

tarayıcıları, görüntülenen sayfalar veya özellikler, sayfalarda geçirilen süre, mobil cihazların 

uygulama performansı ve tıklanan bağlantılar hakkında bilgi toplamasını sağlayan küçük veri 

dosyalarıdır. Web işaretçileri, bir web sitesine veya e-postaya yerleştirilen ve web sitesini 

ziyaret eden veya e-postayı gönderen kullanıcının davranışını izlemek için kullanılan grafik 

resimlerdir. Genellikle çerezlerle birlikte kullanılırlar. Bu teknolojileri nasıl devre dışı 

bırakabileceğinize ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı 

inceleyiniz. 

4. REŞİT OLMAYAN KULLANICILAR 

Hizmetler, ELYT Hizmetlerini veya Platformunu kullandığınız ülke veya yargı çevresinin 

kanunları uyarınca 18 yaşın altındaki veya reşit olmayan kişilere yönelik değildir. 
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18 yaşının altındaysanız veya ülkenizdeki yasal yaşın altındaysanız, Bize herhangi bir Kişisel 

Bilgi ifşa etmeyecek veya Hizmetlerimizi kullanmayacaksınız. Bize sağladığınız Kişisel 

Verileri inceleme ve doğrulama hakkına sahibiz. 18 yaşından küçük olduğunuzu veya Kişisel 

Verilerinizi Bizimle daha önce paylaştığınızı tespit edersek, bu bilgileri silecek ve ELYT 

Platformu/Web Sitesine erişim hakkınızı derhal devre dışı bırakacağız. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI 

ELYT, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplayabilir, tutabilir, kullanabilir ve ifşa 

edebilir: Topladığımız bilgileri, hesabınızı yönetmek ve doğrulamak, talep ettiğiniz hizmetleri 

sağlamak ve bizimle olan deneyiminizi özelleştirmek gibi hizmetlerimizi sağlamak, sürdürmek 

ve iyileştirmek için kullanırız. 

Ayrıca topladığımız verileri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanırız: 

- Kullanıcının ELYT NFT'lerini veya Tokenlerini satın almasını kolaylaştırmak; 

- Kullanıcı Web Sitesine veya ELYT hizmetlerine erişmelerini ve kullanmalarını 

sağlamak; 

- Kullanıcı hizmeti, destek ve idari mesajlar, hatırlatıcılar, teknik bildirimler, 

güncellemeler, güvenlik uyarıları ve Kullanıcı tarafından talep edilen bilgileri 

göndermek; 

- ELYT’in Kullanıcının ilginç bulabileceğini düşündüğü, ELYT’in iş ortakları tarafından 

veya onlar adına gönderilen bilgiler de dahil olmak üzere, Kullanıcının ilgisini 

çekebilecek pazarlama ve promosyon mesajlarını ve diğer bilgileri göndermek; 

- yasal yükümlülüklere uymak (suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi veya herhangi 

bir yargı çevresinde 'Müşterinizi Tanıyın' gereklilikleri dahil), ELYT’in herhangi bir 

kullanıcıyla sahip olabileceği herhangi bir uyuşmazlığı çözmek ve ELYT’in üçüncü 

taraflarla olan sözleşmelerini uygulamak; 

- belirli içeriğin yararlılığını veya popülerliğini belirlemek ve Web Sitemiz 

kullanıcılarının çevrimiçi etkinliğini daha iyi anlamak için verileri analiz etmek ve 

izlemek; 

- yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek; 

- ELYT’in yasal veya düzenleyici gerekliliklerini yerine getirmek; 

- Kullanıcıya teknik bildirimler, destek veya idari bildirimler göndermek; 

- Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz haberler, ürünler, hizmetler, etkinlikler 

ve diğer bilgiler hakkında Kullanıcı ile iletişim kurmak; 

- Web Sitesi ile bağlantılı eğilimleri, kullanımı ve faaliyetleri izlemek ve analiz etmek; 

- Hileli işlemleri veya yetkisiz veya yasa dışı faaliyetleri tespit etmek, araştırmak ve 

önlemek, 

- ELYT ve diğerlerinin haklarını ve mülkiyetini korumak; 

- Kullanıcıları korumak; 

- Web Sitesinin, Materyallerin ve Hizmetlerin performansını izlemek ve Web Sitesinin, 

Materyallerin ve Hizmetlerin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamak; 

- güvenlik ve sistem bütünlüğü amaçları için ve 

- araştırma ve istatistiksel analizler gerçekleştirmek (kişisel verilerin ait olduğu kişileri 

anonimleştirerek) (daha fazla bilgi için bkz. aşağıdaki İstatistikler bölümü); 

- ELYT’in Kullanıcıdan veya Kullanıcı hakkında topladığı verileri diğer Verilerle 

ilişkilendirmek, bağlamak veya birleştirmek; 

6. KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KORURUZ 

ELYT, Kişisel Verilerinizin yanı sıra ELYT Platformunun/Web Sitesinin güvenliğini, kayıp, 

yanlış kullanım, ifşa, değişiklik ve imhaya karşı korumak için makul önlemleri alır. Fiziksel, 

teknolojik ve idari önlemleri uygulamaya koymak suretiyle Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve 
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bütünlüğünü korumak için makul önlemler alıyoruz. Bu önlemler arasında, güvenlik duvarları 

ve verilerin şifrelenmesi, tesisimize ve dosyalarımıza getirdiğimiz fiziksel erişim kısıtlamaları 

ve Kişisel Verilere erişimin yalnızca bu verileri adımıza işlemesi gereken çalışanlar, aracılar 

veya üçüncü taraflarla sınırlandırılması gibi önlemler sayılabilir. Web sitesi özel teknolojiler 

(SSL) ile korunmaktadır ve Kişisel Veriler güvenli ağların arkasında yer almaktadır ve bu tür 

sistemlere yalnızca münhasır erişim haklarına sahip ve hassas bilgileri gizli tutmakla yükümlü 

olan sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilir. 

Ayrıca Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla makul güvenlik önlemleri 

alıyoruz ve bu önlemler yürürlükteki mevzuatta belirtilen güvenlik standartlarına ve 

prosedürlerine uygundur. 

Ancak, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin ve prosedürlerinin uygulanmasının Kişisel 

Verilerinizin güvenliğini tam olarak sağlamayabileceğini ikrar ve kabul etmektesiniz. 

Hizmetleri kullandığınızda Kişisel Verilerinizin korunacağı yönünde mutlak bir garanti 

verilmemektedir. 

Kişisel Verilerinize veya hizmetlerinize yetkisiz erişim sağlayan veya bunları kötüye kullanan 

kişilerin eylemlerinden sorumlu olmadığımızı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi 

güvence altına almak için yasal olarak yeterli güvenlik önlemlerini sürdürmekle yükümlü olan 

üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen hiçbir eylemden de sorumlu 

tutulmayacağız. Hacker saldırıları, elektrik kesintileri veya kaçınılmaz teknolojik hatalar gibi 

kasıtlı bir işlemimizden veya ağır kusurumuzdan kaynaklanmayan herhangi bir bilgi sızıntısı 

veya diğer zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. Bu nedenle, bizi 

ve ilgili geçmiş, şimdiki ve gelecekteki çalışanlarımızı, görevlilerimizi, yöneticilerimizi, 

yüklenicilerimizi, danışmanlarımızı, hissedarlarımızı, tedarikçilerimizi, satıcılarımızı, hizmet 

sağlayıcılarımızı, ana şirketlerimizi, yan kuruluşlarımızı, bağlı kuruluşlarımızı, acentelerimizi, 

temsilcilerimizi, seleflerimizi ve haleflerimizi, Web Sitesi aracılığıyla sağlanan verilerin 

herhangi bir şekilde kötüye kullanılması, ele geçirilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, imha 

edilmesi veya kullanılması sonucunda ortaya çıkan her türlü kayıp veya zarardan sorumlu 

tutmamayı kabul etmektesiniz. 

7. KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLARIZ 

ELYT Platformunu ve Hizmetleri kullanırken veya bunlara erişirken Kişisel Bilgilerinizin, 

Bizim tarafımızdan veya KYC Doğrulaması için Bizim tarafımızdan görevlendirilen üçüncü 

taraf bir işlemci tarafından Hizmetleri kullanımınızı takiben, yürürlükteki yasaların gerektirdiği 

şekilde makul bir süre boyunca saklanacağını ve tutulacağını kabul edersiniz. Kişisel 

Verilerinizi, toplanma amacı için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, geçerli kanunlar ve düzenleyici kurallar gereği, Kişisel 

Verileriniz, kimlik doğrulama materyalleriniz, AML/KYC/CTF prosedürleriyle ilgili bilgiler, 

stake etme talimatları, hesap sözleşmeleri ve Bizimle üçüncü taraflar arasındaki diğer 

anlaşmalar, hesap özetleri ve diğer kayıtlar gibi belirli verileri ELYT’i kullanmayı veya 

ELYT’e katılmayı bırakmanızdan sonra da saklamamız gerekebilir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI 

ELYT, bu gizlilik politikasında açıklanan amaçlar gereğince Kullanıcı hakkındaki Kişisel 

Verileri aşağıda belirtilenlere açıklayabilir; 

- ELYT’in mevcut veya gelecekteki ana şirketleri, iştirakleri, yan kuruluşları ve ELYT 

veya ELYT’in uluslararası ofisleri ile ortak kontrol veya mülkiyet altındaki diğer 

şirketler gibi ELYT çalışanları ve ilgili kuruluşlar; 
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- üçüncü taraf tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar (Web Sitesinin işletilmesi ve/veya 

ELYT’in faaliyetlerinin yürütülmesi veya Kullanıcıya hizmet sağlanmasıyla bağlantılı 

hizmet sağlayıcılar dahil) Kamuya açık veri tabanları, kimlik doğrulama ortakları, KYC 

Doğrulama ortakları, blok zinciri verileri, pazarlama ortakları ve satıcılar, reklam 

ortakları ve analiz sağlayıcıları, üçüncü taraf bilgi kaynaklarından sadece bazılarıdır; 

- ELYT NFT'lerimizin veya tokenlerimizin birleşmesi veya satışı ile bağlantılı olarak 

veya bir finansman sağlamamız veya bir satın alma veya Verilerin ticari 

varlıklarımızdan biri olarak açıklanabileceği veya devredilebileceği başka herhangi bir 

durum içinde yer almamız halinde; 

- profesyonel danışmanlara, bayilere ve acentelere; 

- ödeme sistemleri operatörlerine (örn. kart ödemeleri alan tüccarlar); 

- ELYT’in mevcut veya potansiyel acentelerine, iş ortaklarına veya ortaklarına; 

- tarafımızca tutulan bilgileri almak için tarafınızca yetkilendirilen belirli üçüncü taraflara 

ve/veya; 

- devlet kurumları, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere diğer 

kişilere veya gerektiğinde, yasaların izin verdiği veya vereceği diğer kişilere. 

- ELYT, Kişisel Verileri Kullanıcının kendi ülkesi dışında üçüncü şahıs tedarikçilere ifşa 

edebilir. Kişisel Verilerinizi ELYT’e verdiğinizde, bilgilerinizin kendi ülkeniz dışında 

ifşa edilmesine izin vermiş olursunuz ve ELYT’in denizaşırı alıcıların bu Kişisel 

Verileri yargı bölgenizdeki geçerli gizlilik kanunlarına uygun olarak kullanmasını 

sağlamak zorunda olmadığını kabul edersiniz. 

Anonimleştirilmiş ve Toplulaştırılmış Veriler 

Ayrıca, verileri, tüm verilerin bir havuzda toplanacağı ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin 

silineceği ve belirli kişileri tanımlamak için değersiz hale getirileceği, anonimleştirilmiş ve 

toplulaştırılmış veriler biçiminde de toplayacağız. Toplulaştırılmış veriler, Kişisel 

Verilerinizden elde edilebilecek olsa da ilgili düzenlemeler kapsamında kişisel veri olarak kabul 

edilmez. Örneğin, çeşitli ELYT Hizmetleri özelliklerini kullanan kullanıcıların yüzdesini 

belirlemek amacıyla kullanım verilerinizi birleştirebiliriz. Bununla birlikte, toplulaştırılmış 

verileri kişisel verileriniz ile sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak amacıyla 

kullanılabilecek şekilde birleştirir veya ilişkilendirirsek, birleştirilen verilerin kişisel veriler 

olarak ele alınacağını ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacağını kabul edersiniz. 

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini daha iyi anlamak, iş zekâsı ve pazarlama 

kampanyaları gerçekleştirmek ve güvenlik endişelerini belirlemek dahil olmak üzere, bu 

Gizlilik Politikasında belirtilen nedenlerden herhangi biri için kullanıcılar hakkında anonim 

veya toplulaştırılmış bilgileri kullanabiliriz.  Bu bağlamda, kullanıma sunulduğunda stratejik 

planlama ve operasyonel prosedürler için yeni teknolojiyi benimseme hakkımızı saklı 

tutuyoruz. 

8. ÇEREZLER 

ELYT, Web Sitesinde ELYT’in Kullanıcının web sitesi kullanımını izlemesine ve Kullanıcının 

tercihlerini hatırlamasına yardımcı olan 'çerezler' veya diğer izleme teknolojilerini kullanabilir.  

Çerezler, bir web sitesinin, kayıt tutma amacıyla Kullanıcı bilgisayarlarının sabit diskine 

aktardığı bilgi parçalarıdır ve çevrimiçi işlemleri kolaylaştırmanın gerekli bir unsurudur. Çoğu 

web tarayıcısı, tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde ayarlanmıştır ve tanımlama bilgileri, 

Web Sitesi üzerinden genel trafik modellerini belirlemek için kullanışlı araçlardır. 

Kullanıcı, çerezleri İnternet tarayıcısı üzerinden devre dışı bırakabilir veya bir çerez 

gönderildiğinde Kullanıcının bilgisayarının tüm çerezlere dair uyarı görüntülemesini veya 

kapatmasını seçebilir. Kullanıcı olarak çerezlerini düzenlemenin doğru yolunu bulmak için 
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tarayıcınızın Yardım Menüsünden tarayıcı ayarları aracılığıyla bunu yönetebilirsiniz.  Ancak 

bu, Kullanıcının Web Sitesinden tam olarak yararlanamayacağı anlamına gelebilir. 

9. KÖPRÜ BAĞLANTILARI VE ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER 

Web sitesi, çerezler veya diğer teknolojiler dahil olmak üzere, Kullanıcı hakkında Kişisel 

Veriler toplayabilen diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Kullanıcı başka bir 

web sitesine verilen bağlantıya tıklarsa, Kullanıcı Web Sitesinden ayrılacaktır ve bu Gizlilik 

Politikası, Kullanıcının söz konusu diğer web sitelerini kullanımı ve faaliyetleri için geçerli 

olmayacaktır. Bağlantı verilen bu siteler ELYT’in kontrolünde değildir ve ELYT, Web 

Sitesiyle bağlantılı şirketlerin davranışlarından sorumlu değildir. ELYT, Kullanıcının Kişisel 

Verilerini başka herhangi bir web sitesinde ifşa etmeden önce, Kullanıcıyı gizlilik politikaları 

da dahil olmak üzere bu web sitelerinin hüküm ve koşullarını incelemeye teşvik eder. ELYT, 

sosyal ağ siteleri gibi üçüncü şahıs sitelerinin Kullanıcının kendilerine sağladığı Kişisel Verileri 

kullanma veya ifşa etme şekliyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

10. KİŞİSEL VERİLERE ERİŞME, DÜZELTME veya SİLME 

Kullanıcı, aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak ELYT ile iletişime geçerek ELYT’in sahip 

olduğu Kişisel Verilere erişim talep edebilir. ELYT, Kullanıcı hakkında ELYT tarafından 

tutulan her türlü kişisel veriyi, Kullanıcının talebini takiben mümkün olan en kısa sürede 

kullanıma sunmaya çalışacaktır.  Bazı hallerde ELYT, Kullanıcıya Kullanıcının tüm Kişisel 

Verilerine erişim sağlayamayabilir ve bu durumda ELYT bu kararının gerekçesini 

açıklayacaktır. 

Kullanıcı kişisel verilerini istediğinde ELYT’in Kullanıcının kimliğini doğrulaması gerekebilir. 

Kullanıcının yanlış veya güncel olmayan Kişisel Verileri değiştirmek istemesi durumunda, 

Kullanıcı ELYT’i bilgilendirecek ve ELYT, verilerin düzeltilmesini sağlamak için makul 

adımlar atacaktır. Kullanıcının Kişisel Verilerinin silinmesini istemesi durumunda, Kullanıcı 

ELYT’i bilgilendirecek ve ELYT’in yasal nedenlerle saklaması gerekmedikçe, ELYT bu 

verileri silmek için makul adımları atacaktır. 

11. ULUSLARARASI GİZLİLİK POLİTİKASI KURALLARI KAPSAMINDAKİ 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

● FTC (Fair Information Practice) – Adil Bilgi Uygulaması 

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun adil bilgi uygulama ilkeleri 

(FIPP'ler), bir elektronik pazaryerinde adil bilgi uygulamasına ilişkin yaygın olarak kabul 

edilen kavramları temsil eden kılavuz ilkelerdir. 

FTC Adil Bilgi Uygulama İlkeleri, Komisyonun, uygulamanın adil olduğundan ve yeterli bilgi 

gizliliği koruması sağladığından emin olmak için çevrimiçi kuruluşların Kişisel Verileri 

toplama ve kullanma biçimine ilişkin soruşturmasının sonucu geliştirilmiş ilkelerdir. FTC, 

1995'ten bu yana çevrimiçi kişisel verilerin gizliliği konularını incelemektedir ve 1998 

raporunda Komisyon, yaygın olarak kabul edilen Adil Bilgi Uygulaması Bildirim, Seçim, 

Erişim ve Güvenlik İlkelerini tanımlamıştır. Komisyon ayrıca, Yürütme esaslarını da tanımlamış 

bulunmaktadır. Bu esaslar çevrimiçi gizliliği korumak için herhangi bir hükümet veya 

özdenetim programının kritik bir bileşeni olarak, yasal gerekliliklere aykırılık karşısında 

uygulanacak yaptırımları belirleyen güvenilir bir mekanizmanın kullanılmasını 

gerektirmektedir. 

1. Bildirim/Farkındalık 

2. Seçim/Rıza 

3. Erişim/Katılım 
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4. Bütünlük/Güvenlik 

5. İcra/Tazminat 

Adil Bilgi Uygulaması uyarınca veri ihlali durumunda aşağıda sayılan önlemleri alacağız; 

- 7 iş günü içinde sizi e-posta ile bilgilendireceğiz 

- Ayrıca, bireylerin yasaya uymayan veri toplayıcılar ve veri işleyenler üzerinde yasal 

olarak uygulanabilir haklara sahip olmasını gerektiren Bireysel Yasal Çözüm Yolları 

İlkesini de kabul ediyoruz. 

● 2000 tarihli Bilgi Teknolojisi Kanunu 

http://meity.gov.in/content/information-technology-act-2000 

2000 tarihli Bilgi Teknolojisi Kanunu (ITA-2000 veya BT Kanunu olarak da bilinir), Hindistan 

Parlamentosu'nda 17 Ekim 2000 tarihinde kabul edilen bir kanundur (No 21 2000). Bu kanun, 

Hindistan'da siber suçlar ve elektronik ticaret suçlarıyla ilgili olarak uygulanan birincil 

kanundur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Ocak 1997 tarihli bir kararla tavsiye 

edilen 1996 tarihli Birleşmiş Milletler Elektronik Ticaret Model Kanunu'na (UNCITRAL 

Modeli) dayanmaktadır. 

ELYT, bu kanunun tüm genel ve etik yönlerini tamamen tanır ve İnternet kullanımını evrensel 

kurallar çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt eder. 

● CAN-SPAM Kanunu (İstenmeyen Pornografi ve Pazarlama Saldırılarının Kontrol 

Edilmesi Hakkında Kanun) 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15 

chapter103&edition=prelim 

Bu Kanun, istenmeyen ticari e-posta gönderenlere yönelik kuralları belirler. Kanun, yanlış veya 

yanıltıcı başlık bilgilerinin ve aldatıcı konu başlıklarının kullanılmasını yasaklar. Kanun ayrıca, 

istenmeyen ticari e-postanın reklam olarak tanımlanmasını ve alıcılara gelecekte bu tür e-

postaları almaktan vazgeçmeleri için bir yöntem sağlamasını gerektirir. Buna ek olarak, Kanun 

FTC'yi, müstehcen ticari e-postaların bu şekilde etiketlenmesini talep etmeye ve ticari bir e-

postanın birincil amacını belirleme kriterlerini belirleyen kurallar yayınlamaya teşvik eder. 

CAN-SPAM Kanunu uyarınca ticari e-posta kurallarını belirleyen, ticari mesajlar için 

gereklilikler getiren bu kanunlara uymayı ve alıcılara bu nitelikte e-posta göndermeyi 

durdurmayı taahhüt ediyoruz. 

Ayrıca CAN-SPAM Kanunu ile uyum konusunda aşağıda belirtilenleri kabul ediyoruz; 

- Yanlış veya yanıltıcı başlıklar veya e-posta adreslerin kullanılmaması, 

- Bir reklam olarak mesajın makul bir şekilde tanımlanması, 

- Operatörünüzün veya site merkezinizin fiziksel adresinin eklenmemesi, 

- Kullanılıyorsa üçüncü taraf e-posta pazarlama hizmetlerinin uygunluk açısından 

izlenmesi, 

- İptal/cayma talebinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, 

- Kullanıcıların her e-postanın altındaki bağlantıyı kullanarak aboneliklerini iptal 

etmelerine izin verilmesi, 

- Gelecekte herhangi bir zamanda e-posta almayı iptal etmek istemeniz durumunda, bize 

bir e-posta gönderebilirsiniz, bu talebiniz üzerine sizi derhal TÜM yazışma listelerinden 

çıkaracağız. 

● CalOPPA (Kaliforniya Çevrimiçi Gizliliği Koruma Kanunu) 

http://meity.gov.in/content/information-technology-act-2000
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15%20chapter103&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15%20chapter103&edition=prelim
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https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-

protection-act-caloppa-3/ 

1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 2013'te değiştirilen 2003 tarihli 

Kaliforniya Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kanunu (CalOPPA), ticari web sitelerinin ve 

çevrimiçi hizmetlerin web sitelerinde bir gizlilik politikası içermesini gerektiren Amerika 

Birleşik Devletleri'ndeki ilk eyalet kanunudur. Bu Kaliforniya Eyalet Kanununa göre, İş ve 

Meslekler Kanunu, Madde 8 Özel İş Düzenlemeleri, Madde 22 İnternet Gizliliği Gereksinimleri 

uyarınca, Kaliforniya'da ikamet edenlerden Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler (PII) 

toplayan ticari web sitelerinin operatörlerinin, belirli gereksinimleri karşılayan bir gizlilik 

politikasını dikkat çekici bir şekilde yayınlamaları ve bunlara uymaları gerekmektedir. 

Uygunsuzluk konusunda bilgilendirildikten sonra 30 gün içinde gizlilik politikasını 

yayınlamayan bir web sitesi operatörü kanunu ihlal etmiş addedilir.  PII, ad, sokak adresi, e-

posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, Sosyal Güvenlik numarası gibi bilgileri veya bir 

tüketiciyle fiziksel veya çevrimiçi olarak iletişime geçilmesine olanak verebilecek diğer 

ayrıntıları içerir. 

CalOPPA'ya göre gizlilik politikamız aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır; 

- Sitemiz kullanıcı tarafından isimsiz olarak ziyaret edilebilir, 

- Gizlilik Politikamıza erişim sağlayan bağlantımız 'Gizlilik' kelimesini içerir ve 

belirtilen sayfada kolayca bulunabilir. 

- Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik gerçekleştirmemiz durumunda, yapılan 

bu değişiklik hakkında Gizlilik Politikası Sayfamız üzerinden bilgilendirileceksiniz. 

- Kişisel Veriler tarafımıza bir e-posta gönderilerek değiştirilebilir. 

● COPPA (Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kanunu) 

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-

proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule 

21 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe giren kanun, ABD yargı çevresine tabi kişi veya kuruluşlar 

tarafından 13 yaşın altındaki çocuklar hakkında çevrimiçi mecralarda Kişisel Verilerin 

toplanması ile ilgili uygulamaları düzenlemektedir.  Bir web sitesi operatörünün bir gizlilik 

politikasına neleri dahil etmesi gerektiğini, bir ebeveyn veya vasiden ne zaman ve nasıl 

doğrulanabilir onay alınacağını ve bir operatörün 13 yaşından küçüklerin kişisel verilerin 

pazarlanmasına ilişkin kısıtlamalar dahil olmak üzere çocukların kişisel verilerinin gizliliğini 

ve güvenliğini çevrimiçi olarak korumak amacıyla hangi sorumlulukları üstlenmeleri 

gerektiğini ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

COPPA'ya göre; özellikle 13 yaşından küçük çocuklara reklam, ağ ve eklentilerle ilgili konular 

dahil olmak üzere pazarlama yapılmamaktadır. 

● Veri Koruma Yönergesi 

https://www.dataprotection.ie/docs/EU-Directive-95-46-EC-Chapter-1/92.htm 

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunmasına (PII (ABD)) ve bu tür 

verilerin serbest dolaşımına ilişkin 95/46/EC sayılı resmi Direktif, kişisel verilerin AB 

içerisinde işlenmesini düzenleyen, 1995 yılında kabul edilmiş bir Avrupa Birliği direktifidir. 

AB gizlilik ve insan hakları hukukunun önemli bir bileşenidir. 

Veri Koruma Direktifi uyarınca gizlilik politikamız aşağıda sayılan esaslara dayanmaktadır; 

- Bildirim; veri sahiplerine, verileri toplanırken bildirimde bulunulmalıdır; 

https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.dataprotection.ie/docs/EU-Directive-95-46-EC-Chapter-1/92.htm
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- Amaç; veriler yalnızca belirtilen amaç için kullanılmalı ve başka amaçlar için 

kullanılmamalıdır; 

- Onay; veriler, ilgili kişinin rızası olmadan açıklanmamalıdır; 

- Güvenlik; toplanan veriler olası kötüye kullanımlara karşı korunmalıdır; 

- Açıklama; veri sahipleri, verilerini kimin topladığı konusunda bilgilendirilmelidir; 

- Erişim; ilgili kişilerin verilerine erişmesine ve hatalı verilerde düzeltmeler yapmasına 

izin verilmelidir. 

- Hesap verebilirlik; ilgili kişilerin verilerini toplayan kuruluşları yukarıdaki ilkelere 

uyum konusunda sorumlu tutabilecekleri bir yöntem bulunmalıdır. 

● PIPEDA (Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Kanunu) 

https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-

information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/ 

Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Kanunu (PIPEDA veya PIPED Kanunu), 

Kanada’nın veri gizliliğiyle ilgili bir kanunudur. Özel sektör kuruluşlarının ticari işlemler 

sırasında Kişisel Verileri nasıl toplayacağını, kullanacağını ve açıklayacağını düzenler.  Kanun 

ayrıca, elektronik belgelerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli hükümler 

içermektedir. PIPEDA, elektronik ticarette tüketici güvenini teşvik etmek amacıyla 13 Nisan 

2000'de kabul edilmiştir. Kanun aynı zamanda Avrupa Birliği'ne Kanada gizlilik kanunun 

Avrupa vatandaşlarının Kişisel Verilerini korumak için yeterli olduğuna dair güvence vermek 

amacıyla da çıkartılmıştır.  PIPEDA Madde 29 uyarınca Kanunun 1’inci Bölümü ("Özel 

Sektörde Kişisel Verilerin Korunması") Parlamento tarafından her beş yılda bir gözden 

geçirilmelidir. İlk Parlamento incelemesi 2007'de gerçekleştirilmiştir. 

PIPEDA'da tanımlandığı haliyle “Kişisel Veriler" kimliği belirlenebilir bir kişi hakkındaki 

bilgileri içerir, ancak bir kuruluşun bir çalışanının adını, unvanını veya iş adresini veya telefon 

numarasını içermez. 

Kanun kapsamında bireylerin hakları şunlardır; 

- bir kuruluşun Kişisel Verilerini neden topladığını, kullandığını veya açıkladığını bilmek 

- bir kuruluşun Kişisel Verilerini makul ve uygun bir şekilde toplamasını, kullanmasını 

veya açıklamasını ve bilgileri izin verdikleri amaç dışında herhangi bir amaç için 

kullanmamasını beklemek 

- kuruluşta kimin Kişisel Verilerini korumaktan sorumlu olduğunu bilmek 

- bir kuruluşun uygun güvenlik önlemleri alarak Kişisel Verilerini korumasını beklemek 

- bir kuruluşun kendileri hakkında sahip olduğu Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve 

güncel olmasını beklemek 

- Kişisel Verilerine erişim sağlamak ve gerekirse düzeltme talebinde bulunmak ve 

- mahremiyet haklarına saygı gösterilmediğini düşünürlerse, bir kuruluşun Kişisel 

Verilerini kullanım uygulamaları hakkında şikâyet başvurusu yapmak. 

Gizlilik politikamız, PIPEDA'ya göre yukarıda listelenen maddelere riayet etmektedir. 

● GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) 

https://gdpr-info.eu 

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) (Yönetmelik (AB) 2016/679), Avrupa Parlamentosu, 

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği’ndeki (AB) tüm bireyler için 

veri korumasını güçlendirmeyi ve birleştirmeyi amaçlayarak geliştirdiği bir düzenlemedir. Aynı 

zamanda kişisel verilerin AB dışına aktarılmasına dair kuralları da düzenler. GDPR, öncelikle 

https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
https://gdpr-info.eu/
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vatandaşlara ve AB’de yerleşik kişilere kişisel verileri üzerinde kontrol sağlamayı ve AB 

içindeki düzenlemeyi birleştirerek uluslararası ticaret için düzenleyici ortamı basitleştirmeyi 

amaçlar. GDPR yürürlüğe girdiğinde, 1995 tarihli Veri Koruma Direktifinin yerini alacaktır; 

- İlgili kişi, kişisel verilerin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir. 

- İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye girmeden önce 

ilgili kişinin talebi üzerine gerekli adımların atılması için işlemenin gerekli olması. 

- Veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyulması için işlemenin gerekli 

olması. 

- İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin önemli menfaatlerini korumak için 

işlemenin gerekli olması. 

- Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen 

resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olması. 

- İlgili kişinin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri bu çıkarların önüne geçmedikçe, 

ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren, özellikle ilgili kişinin bir çocuk 

olması durumunda, veri sorumlusu veya üçüncü bir taraf tarafından gözetilen meşru 

menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması. 

Gizlilik politikamız, GDPR'nin sağladığı kriterlere tamamen saygılıdır. 

12. GELECEKTE DEĞİŞİKLİKLER 

ELYT, bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme ve güncelleme hakkını saklı 

tutar ve en son sürüm Web Sitesinde ("Son Gözden Geçirilmiş Versiyon" başlığı ile) 

yayınlanacaktır. 

ELYT, en iyi müşteri deneyimini sağlamayı taahhüt eder ve Kullanıcının ihtiyaçlarını 

karşılamak için kendini geliştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, zaman zaman ELYT’in politikaları 

gözden geçirilebilir ve revize edilebilir. ELYT, bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda 

değiştirme hakkını saklı tutar ve böyle bir değişikliğin gerçekleştirilmesi durumda ELYT, Web 

Sitesinde politikanın güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacaktır. Değiştirilen Gizlilik 

Politikası, ELYT’in Kullanıcıya herhangi bir değişiklik bildiriminde bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın geçerli olacaktır. ELYT, Kullanıcıyı, mevcut Gizlilik Politikasından haberdar 

olabilmesi için Web Sitesini periyodik olarak kontrol etmeye teşvik eder. 

Hizmetlerimizi ve Platformumuzu kullanımınızı etkileyebilecek büyük bir değişiklik olması 

durumunda, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce size bu değişiklik hakkında açıkça 

bildirimde bulunacağız. E-posta adresiniz veya Bize sağladığınız diğer iletişim kanalları 

aracılığıyla size açık bir bildirim gönderilebilir veya Web Sitesindeki bir değişiklik konusunda 

Sizi uyaran bir banner veya açılır pencere gibi bir uygulama içi bildirim yapabiliriz. Gizlilik 

Politikamızı dikkatli bir şekilde incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Güncellenen Gizlilik 

Politikasını kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi kullanmaya veya 

bunlara erişmeye son vermelisiniz. Bu Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişikliğin 

ardından Hizmetlerimize sürekli erişiminiz ve bunları kullanımınız, değişiklikleri kabul 

ettiğinizi ve Hizmetleri kullanmaya devam edeceğinizi gösterir. 

13. ŞİKAYETTE BULUNMAK 

Kullanıcının, ELYT’in geçerli bir gizlilik kanunu ihlal ettiğini düşünmesi veya Kullanıcının, 

ELYT’in Kişisel Verileri işleme şekli hakkında bir şikâyette bulunmak istemesi durumunda, 

Kullanıcı ELYT ile iletişime geçecektir. Şikâyetlerinizde isim, e-posta adresi ve/veya telefon 

numarasının eklenmesini ve şikâyet konunuzu açıkça tanımlamanızı rica ederiz. ELYT, şikâyeti 

kabul edecek ve makul bir süre içinde yanıt verecektir. Kullanıcının ELYT’in şikâyeti tatmin 
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edici bir şekilde çözemediğini düşünmesi durumunda, ELYT müracaat edebileceği diğer 

adımlar konusunda Kullanıcıyı bilgilendirecektir. 

14. İLETİŞİM 

Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, support@elyt.net e-posta adresi üzerinden bizimle 

iletişime geçiniz. 

 

mailto:support@elyt.net

