
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
 
Mağazamızda ver#len tüm serv#sler, MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO: 11 
BODRUM MUĞLA adres#nde kayıtlı GOODLIFE TRAVEL TURİZM VE BİLİŞİM 
HİZMETLERİ LTD ŞTİ adlı f#rmamıza a#tt#r ve f#rmamız tarafından #şlet#l#r. 

F#rmamız, çeş#tl# amaçlarla k#ş#sel ver#ler toplayab#l#r. Aşağıda, toplanan 
k#ş#sel ver#ler#n nasıl ve ne şek#lde toplandığı, bu ver#ler#n nasıl ve ne 
şek#lde korunduğu bel#rt#lm#şt#r. 

Üyel#k veya Mağazamız üzer#ndek# çeş#tl# form ve anketler#n doldurulması 
suret#yle üyeler#n kend#ler#yle #lg#l# b#r takım k#ş#sel b#lg#ler# (#s#m-soy #s#m, 
f#rma b#lg#ler#, telefon, adres veya e-posta adresler# g#b#) Mağazamız 
tarafından #ş#n doğası gereğ# toplanmaktadır. 

F#rmamız bazı dönemlerde müşter#ler#ne ve üyeler#ne kampanya b#lg#ler#, 
yen# ürünler hakkında b#lg#ler, promosyon tekl#fler# göndereb#l#r. Üyeler#m#z 
bu g#b# b#lg#ler# alıp almama konusunda her türlü seç#m# üye olurken 
yapab#l#r, sonrasında üye g#r#ş# yaptıktan sonra hesap b#lg#ler# bölümünden 
bu seç#m# değ#şt#r#leb#l#r ya da kend#s#ne gelen b#lg#lend#rme #let#s#ndek# 
l#nkle b#ld#r#m yapab#l#r. 

Mağazamız üzer#nden veya eposta #le gerçekleşt#r#len onay sürec#nde, 
üyeler#m#z tarafından mağazamıza elektron#k ortamdan #let#len k#ş#sel 
b#lg#ler, Üyeler#m#z #le yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmes#" #le bel#rlenen 
amaçlar ve kapsam dışında üçüncü k#ş#lere açıklanmayacaktır.

S#stemle #lg#l# sorunların tanımlanması ve ver#len h#zmet #le #lg#l# çıkab#lecek 
sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmes# #ç#n, F#rmamız, üyeler#n#n 
IP adres#n# kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresler#, kullanıcıları 
genel b#r şek#lde tanımlamak ve kapsamlı demograf#k b#lg# toplamak 
amacıyla da kullanılab#l#r.

F#rmamız, Üyel#k Sözleşmes# #le bel#rlenen amaçlar ve kapsam dışında da, 
talep ed#len b#lg#ler# kend#s# veya #şb#rl#ğ# #ç#nde olduğu k#ş#ler tarafından 
doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanab#l#r.  K#ş#sel b#lg#ler, 
gerekt#ğ#nde kullanıcıyla temas kurmak #ç#n de kullanılab#l#r. F#rmamız 
tarafından talep ed#len b#lg#ler veya kullanıcı tarafından sağlanan b#lg#ler 
veya Mağazamız üzer#nden yapılan #şlemlerle #lg#l# b#lg#ler; F#rmamız ve 
#şb#rl#ğ# #ç#nde olduğu k#ş#ler tarafından, "Üyel#k Sözleşmes#" #le bel#rlenen 
amaçlar ve kapsam dışında da, üyeler#m#z#n k#ml#ğ# #fşa ed#lmeden çeş#tl# 
#stat#st#ksel değerlend#rmeler, ver# tabanı oluşturma ve pazar 



araştırmalarında kullanılab#l#r.

F#rmamız, g#zl# b#lg#ler# kes#nl#kle özel ve g#zl# tutmayı, bunu b#r sır saklama 
yükümü olarak addetmey# ve g#zl#l#ğ#n sağlanması ve sürdürülmes#, g#zl# 
b#lg#n#n tamamının veya herhang# b#r kısmının kamu alanına g#rmes#n# veya 
yetk#s#z kullanımını veya üçüncü b#r k#ş#ye #fşasını önlemek #ç#n gerekl# tüm 
tedb#rler# almayı ve gerekl# özen# göstermey# taahhüt etmekted#r.
 
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
F#rmamız, alışver#ş s#teler#m#zden alışver#ş yapan kred# kartı sah#pler#n#n 
güvenl#ğ#n# #lk planda tutmaktadır. Kred# kartı b#lg#ler#n#z h#çb#r şek#lde 
s#stem#m#zde saklanmamaktadır. İşlemler sürec#ne g#rd#ğ#n#zde güvenl# b#r 
s#tede olduğunuzu anlamak #ç#n d#kkat etmen#z gereken #k# şey vardır. 
Bunlardan b#r# tarayıcınızın en alt satırında bulunan b#r anahtar ya da k#l#t 
s#mges#d#r. Bu güvenl# b#r #nternet sayfasında olduğunuzu göster#r ve her 
türlü b#lg#ler#n#z ş#frelenerek korunur. Bu b#lg#ler, ancak satış #şlemler# 
sürec#ne bağlı olarak ve verd#ğ#n#z tal#mat #st#kamet#nde kullanılır. Alışver#ş 
sırasında kullanılan kred# kartı #le #lg#l# b#lg#ler alışver#ş s#teler#m#zden 
bağımsız olarak 128 b#t SSL (Secure Sockets Layer) protokolü #le ş#frelen#p 
sorgulanmak üzere #lg#l# bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılab#l#rl#ğ# 
onaylandığı takd#rde alışver#şe devam ed#l#r. Kartla #lg#l# h#çb#r b#lg# 
tarafımızdan görüntülenemed#ğ#nden ve kayded#lmed#ğ#nden, üçüncü 
şahısların herhang# b#r koşulda bu b#lg#ler# ele geç#rmes# engellenm#ş olur.

Onl#ne olarak kred# kartı #le ver#len s#par#şler#n ödeme/fatura/tesl#mat adres# 
b#lg#ler#n#n güven#l#rl#ğ# f#rmamız tarafından Kred# Kartları Dolandırıcılığı'na 
karşı denetlenmekted#r. Bu yüzden, alışver#ş s#teler#m#zden #lk defa s#par#ş 
veren müşter#ler#n s#par#şler#n#n tedar#k ve tesl#mat aşamasına geleb#lmes# 
#ç#n öncel#kle f#nansal ve adres/telefon b#lg#ler#n#n doğruluğunun 
onaylanması gerekl#d#r. Bu b#lg#ler#n kontrolü #ç#n gerek#rse kred# kartı 
sah#b# müşter# #le veya #lg#l# banka #le #rt#bata geç#lmekted#r.
Üye olurken verd#ğ#n#z tüm b#lg#lere sadece s#z ulaşab#l#r ve s#z 
değ#şt#reb#l#rs#n#z. Üye g#r#ş b#lg#ler#n#z# güvenl# koruduğunuz takd#rde 
başkalarının s#z#nle #lg#l# b#lg#lere ulaşması ve bunları değ#şt#rmes# mümkün 
değ#ld#r. Bu amaçla, üyel#k #şlemler# sırasında 128 b#t SSL güvenl#k alanı 
#ç#nde hareket ed#l#r. Bu s#stem kırılması mümkün olmayan b#r uluslararası 
b#r ş#freleme standardıdır.

B#lg# hattı veya müşter# h#zmetler# serv#s# bulunan ve açık adres ve telefon 
b#lg#ler#n#n bel#rt#ld#ğ# İnternet alışver#ş s#teler# günümüzde daha fazla terc#h 
ed#lmekted#r. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı 
b#lg# alab#l#r, onl#ne alışver#ş h#zmet# sağlayan f#rmanın güven#rl#ğ# 
konusunda daha sağlıklı b#lg# ed#neb#l#rs#n#z. 
 



Not: İnternet alışver#ş s#teler#nde f#rmanın açık adres#n#n ve telefonun yer 
almasına d#kkat ed#lmes#n# tavs#ye ed#yoruz. Alışver#ş yapacaksanız 
alışver#ş#n#z# yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres 
b#lg#ler#n# not ed#n. Eğer güvenm#yorsanız alışver#şten önce telefon ederek 
tey#t ed#n. F#rmamıza a#t tüm onl#ne alışver#ş s#teler#m#zde f#rmamıza da#r 
tüm b#lg#ler ve f#rma yer# bel#rt#lm#şt#r.
 
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
Kred# kartı ma#l order yöntem# #le b#ze göndereceğ#n#z k#ml#k ve kred# kart 
b#lg#ler#n#z f#rmamız tarafından g#zl#l#k prens#b#ne göre saklanacaktır. Bu 
b#lg#ler olası banka #le oluşab#lecek kred# kartından para çek#m #t#razlarına 
karşı 60 gün süre #le beklet#l#p daha sonrasında #mha ed#lmekted#r. S#par#ş 
ett#ğ#n#z ürünler#n bedel# karşılığında b#ze göndereceğ#n#z tarafınızdan 
onaylı ma#l order formu bedel# dışında herhang# b#r bedel#n kartınızdan 
çek#lmes# hal#nde doğal olarak bankaya #t#raz edeb#l#r ve bu tutarın 
ödenmes#n# engelleyeb#leceğ#n#z #ç#n b#r r#sk oluşturmamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız,  web s#tes# dah#l#nde başka s#telere l#nk vereb#l#r. F#rmamız, bu 
l#nkler vasıtasıyla er#ş#len s#teler#n g#zl#l#k uygulamaları ve #çer#kler#ne 
yönel#k herhang# b#r sorumluluk taşımamaktadır. F#rmamıza a#t s#tede 
yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan #ş ortaklarımız aracılığı #le 
kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedek# G#zl#l#k Pol#t#kası Prens#pler#, 
sadece Mağazamızın kullanımına #l#şk#nd#r, üçüncü taraf web s#teler#n# 
kapsamaz. 

İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda bel#rt#len sınırlı hallerde F#rmamız, #şbu "G#zl#l#k Pol#t#kası" 
hükümler# dışında kullanıcılara a#t b#lg#ler# üçüncü k#ş#lere açıklayab#l#r. Bu 
durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmel#k v.b. yetk#l# hukuk# 
otor#te tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının get#rd#ğ# 
zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdett#ğ# "Üyel#k Sözleşmes#"'n#n ve d#ğer 
sözleşmeler#n gerekler#n# yer#ne get#rmek ve bunları uygulamaya koymak 
amacıyla;
3.Yetk#l# #dar# ve adl# otor#te tarafından usulüne göre yürütülen b#r araştırma 
veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla #lg#l# b#lg# talep 
ed#lmes#;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenl#kler#n# korumak #ç#n b#lg# vermen#n 
gerekl# olduğu hallerd#r. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşter# H#zmetler#’ne, herhang# b#r s#par#ş#n#zle #lg#l# olarak 



göndereceğ#n#z e-postalarda, asla kred# kartı numaranızı veya ş#freler#n#z# 
yazmayınız. E-postalarda yer alan b#lg#ler üçüncü şahıslar tarafından 
görüleb#l#r. F#rmamız e-postalarınızdan aktarılan b#lg#ler#n güvenl#ğ#n# h#çb#r 
koşulda garant# edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ 
F#rmamız, mağazamızı z#yaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web s#tes#n# 
kullanımı hakkındak# b#lg#ler# tekn#k b#r #let#ş#m dosyası (Çerez-Cook#e) 
kullanarak elde edeb#l#r. Bahs# geçen tekn#k #let#ş#m dosyaları, ana bellekte 
saklanmak üzere b#r #nternet s#tes#n#n kullanıcının tarayıcısına (browser) 
gönderd#ğ# küçük met#n dosyalarıdır. Tekn#k #let#ş#m dosyası s#te hakkında 
durum ve terc#hler# saklayarak İnternet'#n kullanımını kolaylaştırır.

Tekn#k #let#ş#m dosyası,  s#tey# kaç k#ş#n#n z#yaret ett#ğ#n#, b#r k#ş#n#n s#tey# 
hang# amaçla, kaç kez z#yaret ett#ğ#n# ve ne kadar s#tede kaldıkları hakkında 
#stat#st#ksel b#lg#ler# elde etmeye ve kullanıcılar #ç#n özel tasarlanmış 
kullanıcı sayfalarından  d#nam#k olarak reklam ve #çer#k üret#lmes#ne 
yardımcı olur. Tekn#k #let#ş#m dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan ver# 
veya başkaca herhang# b#r k#ş#sel b#lg# almak #ç#n tasarlanmamıştır. 
Tarayıcıların pek çoğu başta tekn#k #let#ş#m dosyasını kabul eder b#ç#mde 
tasarlanmıştır ancak kullanıcılar d#lerse tekn#k #let#ş#m dosyasının 
gelmemes# veya tekn#k #let#ş#m dosyasının gönder#ld#ğ#nde uyarı ver#lmes#n# 
sağlayacak b#ç#mde ayarları değ#şt#reb#l#rler.

F#rmamız, #şbu "G#zl#l#k Pol#t#kası" hükümler#n# d#led#ğ# zaman s#tede 
yayınlamak veya kullanıcılara elektron#k posta göndermek veya s#tes#nde 
yayınlamak suret#yle değ#şt#reb#l#r. G#zl#l#k Pol#t#kası hükümler# değ#şt#ğ# 
takd#rde, yayınlandığı tar#hte yürürlük kazanır.

G#zl#l#k pol#t#kamız #le #lg#l# her türlü soru ve öner#ler#n#z #ç#n 
#nfo@goodl#fe.travel adres#ne eposta göndereb#l#rs#n#z. F#rmamıza a#t 
aşağıdak# #let#ş#m b#lg#ler#nden ulaşab#l#rs#n#z.

F#rma Ünvanı: GOODLIFE TRAVEL TURİZM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD 
ŞTİ
Adres: MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO: 11 BODRUM / MUĞLA
Eposta: #nfo@goodl#fe.travel
Tel: 0 252 363 82 34


