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(A) BU BİLDİRİM

Bu Bildirim, Kişisel Verilerinizi nasıl İşleyebileceğimizi açıklamaktadır. Bu Bildirim zaman
zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir, bu nedenle lütfen güncellemeler için düzenli
olarak kontrol edin.

Bu Bildirim NewtonX, Inc.® tarafından kendisi ve bağlı kuruluşları (birlikte "NewtonX",
"biz", "bize" ve "bizim") adına yayınlanmıştır ve aşağıdakiler dahil olmak üzere
kuruluşumuz dışında etkileşimde bulunduğumuz bireylere yöneliktir. müşteriler,
Sitelerimizin ziyaretçileri ve hizmetlerimizin diğer kullanıcıları (birlikte “siz”). Bu
Bildirimde kullanılan tanımlı terimler aşağıdaki (S) Bölümünde açıklanmıştır.

Bu Bildirimin amaçları doğrultusunda, NewtonX Denetleyicidir. İletişim bilgileri aşağıdaki
Bölüm (R)'de verilmiştir.

Bu Bildirim, Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin uygulamalarımızdaki değişiklikleri veya
geçerli yasadaki değişiklikleri yansıtacak şekilde zaman zaman değiştirilebilir veya
güncellenebilir. Bu Bildirimi dikkatlice okumanızı ve bu Bildirimin şartlarına uygun olarak
yapabileceğimiz değişiklikleri gözden geçirmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol
etmenizi öneririz.

(B) Gizlilik Kalkanı Şikayetleri içinmekanizması

başvuruNewtonX, AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve ABD Ticaret Bakanlığı
tarafından belirtilen şekilde AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik
Kalkanı Çerçevesi ile uyumludur. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre, Gizlilik
Kalkanı'na dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne. NewtonX, bu tür verilerle ilgili
olarak Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu onaylamıştır. Bu gizlilik politikasındaki
politikalar ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamındaki veri sahibi hakları arasında herhangi
bir çelişki olması durumunda, Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı
programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifika sayfamızı görüntülemek için
lütfenadresini ziyaret https://www.privacyshield.gov/edin.

Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri uyarınca alınan veya aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak
NewtonX, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun düzenleme ve uygulama yetkilerine
tabidir.
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Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri uyarınca, AB, Birleşik Krallık ve İsviçreli bireyler, sizinle ilgili
kişisel bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafaza edip etmediğimize dair
onayımızı alma hakkına sahiptir. Talep üzerine, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere
erişmenizi sağlayacağız. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltebilir,
değiştirebilir veya silebilirsiniz. Gizlilik Kalkanı kapsamında Amerika Birleşik
Devletleri'ne aktarılan hatalı verilere erişim arayan veya bunları düzeltmek, değiştirmek
veya silmek isteyen bir kişi, sorgusunuadresine Expert@newtonx.comyönlendirmelidir.
Verileri kaldırmamız istenirse, makul bir süre içinde yanıt vereceğiz.

Verilerinizi acentelerimiz dışındaki üçüncü taraflarla paylaşmadan önce veya ilk olarak
toplandığı veya daha sonra yetkilendirildiği amaç dışında bir amaç için kullanmadan
önce, kişisel bir devre dışı bırakma seçeneği veya hassas veriler için kaydolma
seçeneği sunacağız. Kişisel bilgilerinizin kullanımını ve ifşasını sınırlamayı talep etmek
için lütfenadresine yazılı bir talep gönderin Expert@newtonx.com.

Bazı durumlarda, ulusal güvenlik veya kanun yaptırımı gerekliliklerini karşılamak da
dahil olmak üzere, kamu makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak kişisel verileri ifşa
etmemiz gerekebilir.

NewtonX'in Gizlilik Kalkanı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı ve
ardından üçüncü bir tarafa aktardığı kişisel veriler için sorumluluğu, Gizlilik Kalkanı
İlkelerinde açıklanmıştır. Özellikle, NewtonX, kendi adına kişisel verileri işlemek için
görevlendirdiği üçüncü taraf temsilcilerin bunu İlkelere aykırı bir şekilde yapması
durumunda, NewtonX'in verilen olaydan sorumlu olmadığını kanıtlamadığı sürece,
Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında sorumlu ve yükümlü olmaya devam eder. zarara
yükselmek.

NewtonX, Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olarak, gizliliğiniz ve Gizlilik Kalkanı uyarınca
Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılan kişisel bilgilerinizi toplamamız veya
kullanmamızla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve
Gizlilik Kalkanı ile ilgili soruları veya şikayetleri olan İsviçreli bireyler,adresinden e-posta
yoluyla NewtonX ile iletişime öncelikle Expert@newtonx.comgeçmelidir.

NewtonX ayrıca Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında çözülmemiş gizlilik şikayetlerini
bağımsız bir anlaşmazlık çözüm mekanizması olan BBB EU GİZLİLİK KALKANI'na
yönlendirmeyi taahhüt etmiştir. Şikayetiniz hakkında zamanında bildirim almazsanız
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veya şikayetiniz tatmin edici bir şekilde ele alınmadıysa,lütfenadresini ziyaret
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/edin daha fazla bilgi ve şikayette
bulunmak için. Bu hizmet size ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Gizlilik Kalkanı şikayetiniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla çözülemezse, belirli koşullar
altında, diğer düzeltme mekanizmaları tarafından çözülmeyen bazı arta kalan talepler
için bağlayıcı tahkim talebinde bulunabilirsiniz.Gizlilik Kalkanı Ek 1'e bakın
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction adresindeki.

(C) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Özet – Kişisel Verilerin Toplanması

Sizinle ilgili Kişisel Verileri toplayabilir veya elde edebiliriz: doğrudan sizden (örneğin,
bizimle iletişime geçtiğiniz yer); sizinle olan ilişkimiz sırasında (örneğin, bir satın alma
işlemi yaparsanız); Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde; Sitelerimizden veya hizmetlerimizden
herhangi birini kullanmak için kaydolduğunuzda; veya herhangi bir üçüncü taraf
içeriğiyle veya bir Sitedeki reklamlarla etkileşime girdiğinizde. Sizinle ilgili Kişisel Verileri
üçüncü taraflardan da alabiliriz (örneğin, kolluk kuvvetleri).

Kişisel Verilerin Toplanması: Sizinle ilgili Kişisel Verileri aşağıdaki kaynaklardan
toplayabiliriz:

● Sağladığınız Veriler: Kişisel Verilerinizi bize verdiğinizde (örneğin, bizimle e-posta
veya telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde) elde edebiliriz.

● İlişki verileri: Kişisel Verilerinizi sizinle olan ilişkimizin olağan seyri içinde
toplayabilir veya elde edebiliriz (örneğin, size veya işvereninize bir hizmet
sunuyoruz).

● Uzman verileri: Uzman olmak için başvuruda bulunmanız halinde Kişisel
Verilerinizi toplayabilir veya elde edebiliriz.

● Kayıt ayrıntıları: Sitelerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini
kullandığınızda veya kullanmak için kaydolduğunuzda Kişisel Verilerinizi
toplayabilir veya elde edebiliriz.

(D) KİŞİSEL VERİLERİN OLUŞTURULMASI
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Özet – Kişisel Verilerin Oluşturulması

● Sizinle ilgili Kişisel Veriler oluşturabiliriz (örneğin, bizimle olan etkileşimlerinizin
kayıtları).

● Bizimle, müşterilerimizle veya Uzmanlarımızla olan etkileşimlerinizin kayıtları gibi
sizinle ilgili Kişisel Veriler de oluşturabiliriz.

(E) İŞLEYEBİLECEĞİMİZ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİİşleyebileceğimiz

Özet –Kişisel Veri Kategorileri

● İşleyebileceğimiz: kişisel bilgileriniz (örneğin adınız, biyografik bilgileriniz);
demografik veri; iletişim bilgileriniz (örn. adresiniz); onaylarınızın kayıtları; ödeme
detayları; Sitelerimiz hakkında bilgiler (örneğin, kullandığınız cihazın türü);
işvereninizin ayrıntıları (ilgili olduğunda); içeriğimizle veya reklamlarımızla
etkileşimleriniz hakkında bilgi; ve bize sağladığınız görüşler veya görüşler.

Sizinle ilgili aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini İşleyebiliriz:

● Kişisel bilgiler: verilen isim(ler); Tercih edilen isim; ve fotoğraf (varsa).
● Demografik bilgiler: doğum tarihi; selamlama; Başlık; ve dil tercihleri.
● Uzman verileri: Uzmanlarla ilgili olarak (bu Bildirimde belirtilen diğer geçerli

kategorilere ek olarak), ödeme bilgileri, profesyonel biyografi ve deneyim ve
uzmanlığınızla ilgili diğer profil bilgileri.

● İletişim bilgileri: adres; telefon numarası; e; ve halka açık iş ağı profil(ler)inizin
veya çevrimiçi biyografilerinizin ayrıntıları.

● Rıza kayıtları: tarih ve saat, rıza araçları ve ilgili her türlü bilgi (örneğin rızanın
konusu) ile birlikte vermiş olabileceğiniz rızaların kayıtları.

● İşveren bilgileri: Bizimle çalışan sıfatıyla etkileşimde bulunduğunuz yer, ilgili
olduğu ölçüde işvereninizin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.

● Görüşler ve görüşler: bize göndermeyi seçtiğiniz görüş ve görüşler.

(F) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ

DAYANAK Özet – Kişisel Verileri İşlemenin Yasal Dayanağı Kişisel Verilerinizi

şu durumlarda İşleyebiliriz: önceden açık rızanızı vermiş olmanız; İşleme, sizinle
aramızdaki bir sözleşme için gerekliyse; İşleme geçerli yasa tarafından gerekli
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kılınmıştır; İşleme, herhangi bir bireyin hayati çıkarlarını korumak için gereklidir; veya
İşleme üzerinde geçerli bir meşru menfaatimiz olduğunda.

● Kişisel Verilerinizi bu Bildirimde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak, koşullara
bağlı olarak aşağıdaki yasal dayanaklardan bir veya daha fazlasına dayanabiliriz:

● İşlerkenRıza: Kişisel Verilerinizi önceden, açık ve net olarak elde ettiğimiz
durumlarda İşleyebiliriz. İşleme onayı (bu yasal dayanak yalnızca tamamen
gönüllü olan İşleme ile ilgili olarak kullanılır - herhangi bir şekilde gerekli veya
zorunlu olan İşleme için kullanılmaz);

● Sözleşmeye dayalı gereklilik: Bizimle yapacağınız herhangi bir sözleşmeyle
bağlantılı olarak İşlemenin gerekli olduğu durumlarda Kişisel Verilerinizi
İşleyebiliriz (örneğin bir NewtonX Uzmanıysanız, Uzman üyeliği için
başvurmuşsanız veya bir NewtonX müşterisiyseniz);

● Yürürlükteki yasalara uygunluk: Kişisel Verilerinizi, İşlemenin geçerli yasa
tarafından gerekli olduğu durumlarda İşleyebiliriz;

● Hayati menfaatler: Kişisel Verilerinizi, herhangi bir bireyin hayati menfaatlerini
korumak için İşlemenin gerekli olduğu durumlarda İşleyebiliriz; veya

● Meşru menfaatler: Kişisel Verilerinizi, İşlemede meşru bir menfaatimizin olduğu
durumlarda İşleyebiliriz. Her durumda gerçekleştirdiğimiz dengeleme testi
aşağıdaki gibidir: o İşlemenin yasal, orantılı ve bu Bildirimin şartlarına uygun
olarak yürütülmesini sağladık; o İşlemeyi gerçekleştirmek için meşru bir iş
ihtiyacımızın olmasını sağladık; ve o İşleme sonucunda çıkarlarınız, temel
haklarınız veya özgürlükleriniz üzerinde herhangi bir olumsuz etki olasılığının
bulunmadığından emin olduk.

(G) DUYARLI KİŞİSEL VERİ

Özeti – Hassas Kişisel Veriler Hassas Kişisel Verilerinizi

toplamayı veya başka bir şekilde İşlemeyi amaçlamıyoruz. Hassas Kişisel Verilerinizi
meşru bir amaç için İşlememiz gerektiğinde, bunu yürürlükteki yasalara uygun olarak
yaparız.

İşimizin olağan seyri içinde Hassas Kişisel Verileri toplamayı veya başka şekilde
İşlemeyi amaçlamıyoruz. Herhangi bir nedenle Hassas Kişisel Verilerinizi İşlemenin
gerekli olduğu durumlarda, aşağıdaki yasal dayanaklardan birine güveniriz:
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● Yürürlükteki yasalara uygunluk: Geçerli yasaların (örn. çeşitlilik raporlama
yükümlülüklerimize uymak);

● Suçun tespiti ve önlenmesi: Suçun tespiti veya önlenmesi (dolandırıcılığın
önlenmesi dahil) için İşlemenin gerekli olduğu durumlarda Hassas Kişisel
Verilerinizi İşleyebiliriz;

● Yasal hakların oluşturulması, kullanılması veya savunulması: Hassas Kişisel
Verilerinizi, yasal hakların oluşturulması, kullanılması veya savunulması için
İşlemenin gerekli olduğu durumlarda İşleyebiliriz; veya

● Rıza: Geçerli yasalara uygun olarak, Hassas Kişisel Verilerinizi İşlemeden önce
önceden açık rızanızı aldığımız durumlarda Hassas Kişisel Verilerinizi İşleyebiliriz
(bu yasal dayanak yalnızca tamamen gönüllü olan İşleme ile ilgili olarak kullanılır
- herhangi bir şekilde gerekli veya zorunlu olan İşleme için kullanılmaz).

Bize Hassas Kişisel Veriler sağlarsanız, bu Hassas Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili
olarak yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan birinin bizim için mevcut olmasını
sağlamak da dahil olmak üzere, bu tür verileri bize açıklamanızın yasal olduğundan
emin olmalısınız. .

● Industrie
(H) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEYEBİLECEĞİMİZ AMAÇLAR

Özet – Kişisel Verilerinizi İşleyebileceğimiz Bu Amaçlar

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla İşleyebiliriz: size hizmet sağlamak; uygunluk
kontrolleri; Sitelerimizi işletmek; sizinle iletişim kurmak; BT sistemlerimizi yönetmek;
finansal Yönetim; anketler yapmak; tesislerimizin ve sistemlerimizin güvenliğini
sağlamak; gerektiğinde soruşturma yürütmek; yürürlükteki yasalara uygunluk; ve
Sitelerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek.

Kişisel Verilerinizi yürürlükteki yasalara tabi olarak aşağıdaki amaçlarla İşleyebiliriz:

● Hizmetlerin sağlanması: Sitelerimizin veya hizmetlerimizin sağlanması; istek
üzerine hizmet sağlamak; ve bu hizmetlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak.

● Sitelerimiz: Sitelerimizi işletmek ve yönetmek; size içerik sağlamak; size reklam
ve diğer bilgileri göstermek; Sitelerimiz aracılığıyla sizinle iletişim kurmak ve
etkileşimde bulunmak; ve Sitelerimizden herhangi birinde veya hizmetlerimizde
yapılan değişiklikleri size bildirmek.
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● Uzmanlar: Varsa, size projelere katılma fırsatları sağlamak ve NewtonX'teki yeni
gelişmelerden haberdar olmak için Uzman üyeliğiniz (veya olası Uzman
üyeliğiniz) hakkında sizinle iletişim kurmak.

● İletişimler: sizinle herhangi bir yolla (e-posta, telefon, kısa mesaj, sosyal medya,
posta veya şahsen dahil olmak üzere) ilgilenebileceğiniz bilgiler (örn. yaklaşan
NewtonX etkinlikleri, yeni ürün teklifleri, sizinle ilgili bilgiler) aracılığıyla iletişim
kurmak. NewtonX müşterisi veya Uzmanı), bu tür iletişimlerin size geçerli
yasalara uygun olarak sağlanmasına tabi olarak; uygun olduğunda iletişim
bilgilerinizi korumak ve güncellemek; ve gerektiğinde önceden onayınızı almak.

● İletişim ve BT operasyonları: iletişim sistemlerimizin yönetimi; BT güvenlik
sistemlerinin işletilmesi; ve BT güvenlik denetimleri.

● Finansal yönetim: satış; finans; kurumsal denetim; ve satıcı yönetimi.
● Anketler: Hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi almak amacıyla sizinle iletişim

kurmak.
● Güvenlik: tesislerimizin fiziksel güvenliği (tesislerimize yapılan ziyaretlerin

kayıtları ve CCTV kayıtları dahil); ve elektronik güvenlik (oturum açma kayıtları
ve erişim ayrıntıları dahil).

● Soruşturmalar: Yürürlükteki yasalara uygun olarak politika ihlallerini,
dolandırıcılığı ve yasa ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek.

● Yasal işlemler: yasal hakların oluşturulması, kullanılması ve savunulması.
● Yasal uyumluluk: Yürürlükteki yasalar kapsamındaki yasal ve düzenleyici

yükümlülüklerimize uygunluk.
● Sitelerimizi, hizmetlerimizi iyileştirmek: Sitelerimiz veya hizmetlerimizle ilgili

sorunları belirlemek; Sitelerimizde veya hizmetlerimizde iyileştirmeler planlamak;
ve yeni Siteler veya hizmetler oluşturmak.

(I) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA İFŞASI
Özet – Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara

ifşası Kişisel Verilerinizi aşağıdakilere ifşa edebiliriz: yasal ve düzenleyici makamlar; dış
danışmanlarımız; İşlemcilerimiz; yasal işlemlerle bağlantılı olarak herhangi bir taraf;
ceza gerektiren suçları araştırmak, tespit etmek veya önlemek için gerekli olan herhangi
bir taraf; işimizin herhangi bir alıcısı; ve Sitelerimizde kullanılan herhangi bir üçüncü
taraf reklam, eklenti veya içerik sağlayıcısı.
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Kişisel Verilerinizi, yürürlükteki yasalara uygun olarak (Sitelerimizi işletmek ve size
hizmet sağlamak dahil) meşru iş amaçları için NewtonX grubu içindeki diğer kuruluşlara
ifşa edebiliriz. Ek olarak, Kişisel Verilerinizi şu kişilere ifşa edebiliriz:

● size ve uygun olduğunda atanmış temsilcilerinize;
● yasal ve düzenleyici makamlar, talep üzerine veya yürürlükteki yasa veya

yönetmeliğin herhangi bir fiili veya şüphelenilen ihlalini bildirmek amacıyla;
● muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve NewtonX'in diğer şirket dışı profesyonel

danışmanları, sözleşmeden doğan bağlayıcı gizlilik yükümlülüklerine tabidir;
● Bu Bölümde (H) aşağıda belirtilen gereksinimlere tabi olarak dünyanın herhangi

bir yerinde bulunan üçüncü taraf İşleyiciler (ödeme hizmetleri sağlayıcıları; anket
ortakları, pazarlama erişim sağlayıcıları, bulut hizmeti sağlayıcıları vb.);

● yasal hakların tesisi, kullanılması veya savunulması için gerekli olduğu ölçüde
ilgili herhangi bir taraf, kolluk kuvveti veya mahkeme;

● ceza gerektiren suçların önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması
veya cezai cezaların infazı amacıyla ilgili herhangi bir taraf;

● ifşanın fiziksel, mali veya diğer zararları, yaralanmaları veya kayıpları önlemek
için gerekli ve uygun olduğuna inanıyorsak ilgili herhangi bir taraf;

● işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya ilgili herhangi bir bölümünü satmamız
veya devretmemiz durumunda (yeniden yapılanma, fesih veya tasfiye durumu
dahil olmak üzere) herhangi bir ilgili üçüncü taraf edinen(ler); ve

● Sitelerimizin üçüncü taraf reklam, eklenti veya içerik kullandığı herhangi bir ilgili
üçüncü taraf sağlayıcı. Bu tür herhangi bir reklam, eklenti veya içerikle etkileşim
kurmayı seçerseniz, Kişisel Verileriniz ilgili üçüncü taraf sağlayıcı ile paylaşılabilir.
Reklamlarıyla, eklentileriyle veya içeriğiyle etkileşime geçmeden önce o üçüncü
tarafın gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

● Kişisel Verilerinizi İşlemek için bir üçüncü taraf İşleyiciyi görevlendirirsek, İşleyici
aşağıdakiler için bağlayıcı sözleşme yükümlülüklerine tabi olacaktır: (i) Kişisel
Verileri yalnızca önceden yazılı talimatlarımıza uygun olarak İşlemek; ve (ii)
Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için önlemler kullanmak; geçerli
yasa kapsamındaki ek gereklilikler ile birlikte.

●

(J) KİŞİSEL VERİLERİN ULUSLARARASI AKTARIMI
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Özet – Kişisel Verilerin Uluslararası aktarımı Kişisel Verilerinizi

diğer ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz. Kişisel Verileri AEA'dan AEA dışındaki ve Yeterli
Yargı Alanında olmayan bir alıcıya aktardığımızda, bunu Standart Sözleşme Maddeleri
temelinde yaparız.

İşimizin uluslararası doğası nedeniyle, Kişisel Verilerinizi NewtonX grubu içinde ve bu
Bildirimde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak yukarıda (H) Bölümünde belirtildiği gibi
üçüncü taraflara aktarmamız gerekebilir. Bu nedenle Kişisel Verilerinizi, bulunduğunuz
ülkede geçerli olanlardan farklı yasalara ve veri koruma uyumluluk gereksinimlerine
sahip olabilecek diğer ülkelere aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizi AEA'dan AEA dışında bulunan ve Yeterli Yargı Alanında olmayan
alıcılara aktardığımızda, bunu Standart Sözleşme Maddeleri temelinde yaparız.
Aşağıdaki Bölüm (R)'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak Standart Sözleşme
Maddelerimizin bir kopyasını talep edebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunuyorsanız, bize sağladığınız Kişisel Verilerin
bize iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde İşlendiğini ve bu gizlilik politikasına ve
Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabi olarak korunacağını bilmelisiniz. ülkenizdeki
yasalar kadar koruyucu olmayın. Herhangi bir Kişisel Veriyi doğrudan AEA dışında
kurulmuş bir NewtonX kuruluşuna aktardığınızda, Kişisel Verilerinizin bu aktarımından
sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Yine de Kişisel Verilerinizi, bu Bildirimin
hükümlerine uygun olarak bu verileri aldığımız andan itibaren İşleyeceğiz.

(K) VERİ GÜVENLİĞİ

Özeti – Veri güvenliği

Kişisel Verilerinizi korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri
uyguluyoruz. Lütfen bize gönderdiğiniz tüm Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde
gönderildiğinden emin olun.

Kişisel Verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa, yetkisiz
erişim ve diğer yasa dışı veya yetkisiz İşleme biçimlerine karşı yürürlükteki yasalara
uygun olarak korumak için tasarlanmış uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri
uyguladık.
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İnternet açık bir sistem olduğu için internet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli
değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için tüm makul önlemleri uygulayacak olsak da,
internet kullanılarak bize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz - bu tür
aktarımların riski size aittir ve gönderdiğiniz Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamaktan siz
sorumlusunuz. bize güvenli bir şekilde gönderildi.

(L) VERİ DOĞRULUĞU

Özeti – Veri doğruluğu

Kişisel Verilerinizin doğru ve güncel tutulmasını ve yanlışlıkların farkına varırsak
silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için her türlü makul adımı atıyoruz.

Aşağıdakileri sağlamak için her makul adımı:

● atıyoruzİşlediğimiz Kişisel Verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel tutulması; ve
● İşlediğimiz Kişisel Verilerinizden herhangi biri doğru olmayan (İşlenme

amaçlarına göre) gecikmeksizin silinir veya düzeltilir.
● Zaman zaman Kişisel Verilerinizin doğruluğunu onaylamanızı isteyebiliriz.

(M) VERİ MİNİMİZASYONUİşlediğimiz

Özet – Veri minimizasyonu

Kişisel Verilerinizin hacmini gerekli olanla sınırlamak için her makul adımı atıyoruz.

İşlediğimiz Kişisel Verilerinizin, bu Bildirimde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak makul
ölçüde gerekli Kişisel Verilerle sınırlı olmasını sağlamak için her makul adımı atıyoruz.

(N) VERİ SAKLAMA

Özeti – Verilerin saklanması

Kişisel Verilerinizin yalnızca yasal bir amaçla bağlantılı olarak ihtiyaç duyulduğu sürece
saklanmasını sağlamak için her makul adımı atıyoruz.
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Kişisel Verilerinizin yalnızca bu Bildirimde belirtilen amaçlar için gerekli olan minimum
süre boyunca İşlenmesini sağlamak için her makul adımı atıyoruz. Kişisel Verilerinizi
tutacağımız süreyi belirleme kriterleri aşağıdaki gibidir:

(1) Kişisel Verilerinizin kopyalarını, yalnızca aşağıdaki süre boyunca tanımlamaya izin
veren bir biçimde tutacağız: (a) ile devam eden bir ilişkimiz olduğu sürece. siz (örneğin,
hizmetlerimizin kullanıcısıysanız, Uzmansanız (veya uzman olmak için başvurmuşsanız)
veya posta listemize yasal olarak dahilseniz ve aboneliğinizi iptal etmediyseniz); (b)
herhangi bir NewtonX müşterisiyle en son etkileşiminizden altı (6) yıl sonra Uzman
olmayı bırakırsanız; veya (c) Kişisel Verileriniz, bu Bildirimde belirtilen ve geçerli bir
yasal dayanağa sahip olduğumuz yasal amaçlarla bağlantılı olarak gerekliyse (örn. bir
sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme), artı: (2) süre: (a) geçerli
yasa kapsamındaki herhangi bir geçerli sınırlama süresi (yani, herhangi bir kişinin
Kişisel Verilerinizle bağlantılı olarak bize karşı yasal talepte bulunabileceği herhangi bir
süre, veya Kişisel Verilerinizin ilgili olabileceği); ve (b) bu   tür geçerli sınırlama süresinin
sona ermesini takiben iki (2) aylık ek bir süre (böylece, bir kişi sınırlama süresinin
sonunda bir talepte bulunursa, yine de bize makul bir süre tanınır. bu taleple ilgili
herhangi bir Kişisel Veriyi tanımlayın) ve: (3) ayrıca, ilgili herhangi bir yasal hak
talebinde bulunulursa, bu taleple bağlantılı olarak gerekli olan ek süreler boyunca
Kişisel Verilerinizi İşlemeye devam edebiliriz.

Yukarıdaki (2)(a) ve (2)(b) paragraflarında belirtilen süreler boyunca, Kişisel Verilerinizi
İşlememizi, bu verilerin saklanması ve güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlayacağız, ancak
bu verilerin herhangi bir yasal hak talebiyle veya geçerli yasa kapsamındaki herhangi bir
yükümlülükle bağlantılı olarak gözden geçirilmesi gerekir.

Yukarıdaki (1), (2) ve (3) paragraflarında yer alan sürelerin her biri geçerli olduğu ölçüde
sona erdiğinde: * ilgili Kişisel Verileri kalıcı olarak siler veya imha ederiz; veya * ilgili
Kişisel Verileri anonim hale getirmek.

(O) YASAL HAKLARINIZ

Özet – Yasal haklarınız

Yürürlükteki yasalara göre, aşağıdakiler dahil bir dizi haklarınız olabilir: Kişisel
Verilerinizi bize vermeme hakkı; Kişisel Verilerinize erişim hakkı; yanlışlıkların
düzeltilmesini talep etme hakkı; Kişisel Verilerinizin silinmesini veya İşlenmesinin
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kısıtlanmasını talep etme hakkı; Kişisel Verilerinizin İşlenmesine itiraz etme hakkı;
Kişisel Verilerinizi başka bir Kontrolöre aktarma hakkı; rızasını geri çekme hakkı; ve Veri
Koruma Yetkililerine şikayette bulunma hakkı. Bu hakları yürürlüğe koymadan önce
kimliğinizi kanıtlamamız gerekebilir.

Yürürlükteki yasalara tabi olarak, İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle ilgili olarak
aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir takım haklara sahip olabilirsiniz:

● Kişisel Verilerinizi bize vermeme hakkı (ancak, size tam fayda
sağlayamayacağımızı lütfen unutmayın. Bize Kişisel Verilerinizi sağlamazsanız,
Sitelerimiz veya hizmetlerimiz hakkında – örneğin, gerekli ayrıntılar olmadan
siparişlerinizi işleme koyamayabiliriz);

● İlgili Kişisel Verilerinizin niteliği, İşlenmesi ve ifşası ile ilgili bilgilerle birlikte, İlgili
Kişisel Verilerinize erişim veya kopyalarını talep etme hakkı;

● İlgili Kişisel Verilerinizdeki herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesini talep etme hakkı;

meşru gerekçelerle talep etme hakkı:

● İlgili Kişisel Verilerinizin silinmesi; veya İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin
kısıtlanması; İlgili Kişisel Verilerinizin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza
İşlenmesine meşru gerekçelerle itiraz etme hakkı;

● Geçerli olduğu ölçüde, belirli İlgili Kişisel Verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak
kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta başka bir Kontrolöre
aktarılmasını sağlama hakkı;

● İlgili Kişisel Verilerinizi rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, bu rızanızı
geri çekme hakkı (böyle bir geri çekmenin, söz konusu geri çekme bildirimini
aldığımız tarihten önce gerçekleştirilen herhangi bir İşlemin yasallığını
etkilemediğini ve Mevcut diğer yasal dayanaklara dayanarak Kişisel Verilerinizin
İşlenmesini önlemek); ve

● İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ilişkin bir Veri Koruma Kurumuna (özellikle,
yaşadığınız veya çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği AB Üye
Devletinin Veri Koruma Kurumuna) şikayette bulunma hakkı , varsa her biri).
Denetim Otoritelerinin bir listesi burada mevcuttur:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Bu, yasal haklarınızı etkilemez.
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Bu haklardan birini veya birkaçını kullanmak veya bu haklar veya bu Bildirimin başka
herhangi bir hükmü veya Kişisel Verilerinizi İşlememiz hakkında soru sormak için lütfen
aşağıdaki Bölüm (R)'de verilen iletişim bilgilerini kullanın. Lütfen şunu unutmayın:

Bu hakları yürürlüğe koymadan önce kimliğinizi kanıtlamamız gerekebilir; ve talebinizin
ek gerçeklerin belirlenmesini gerektirdiği durumlarda (örneğin, herhangi bir İşlemin
yürürlükteki yasalara uygun olup olmadığının belirlenmesi), hangi işlemin yapılacağına
karar vermeden önce talebinizi makul bir şekilde derhal araştıracağız.

(P) ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER

Özet – Çerezler ve benzer teknolojiler

Kişisel Verilerinizi Çerezler ve benzer teknolojiler yerleştirerek veya okuyarak
İşleyebiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

Bir Siteyi ziyaret ettiğinizde, yürürlükteki yasalara uygun olarak, gerektiğinde her zaman
onayınızı almak kaydıyla, cihazınıza Çerezler yerleştirebilir veya cihazınızda bulunan
Çerezleri okuyabiliriz. Cihazınız, tarayıcınız ve bazı durumlarda tercihleriniz ve tarama
alışkanlıklarınız hakkında bilgileri kaydetmek için Çerezleri kullanırız. Çerez Politikamıza
uygun olarak Kişisel Verilerinizi Çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla İşleyebiliriz.

(Q) DOĞRUDAN PAZARLAMA

Özet – Doğrudan pazarlama

İlginizi çekebilecek hizmetlerle ilgili bilgilerle sizinle iletişime geçmek için Kişisel
Verilerinizi İşleyebiliriz. İstediğiniz zaman ücretsiz olarak abonelikten çıkabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi, ilginizi çekebilecek hizmetlerle ilgili size bilgi sağlamak için e-posta,
telefon, doğrudan posta veya diğer iletişim biçimleri aracılığıyla sizinle iletişime geçmek
için İşleyebiliriz. Size hizmet sağlarsak, bize sağladığınız iletişim bilgilerini kullanarak ve
her zaman yürürlükteki yasalara uygun olarak, hizmetlerimiz, yaklaşan promosyonlar ve
ilginizi çekebilecek diğer bilgiler hakkında size bilgi gönderebiliriz.

Gönderdiğimiz her promosyon e-postasında bulunan abonelikten çıkma bağlantısını
tıklayarak istediğiniz zaman promosyon e-posta listemizden çıkabilirsiniz. Aboneliğinizi
iptal ettikten sonra size başka promosyon e-postaları göndermeyeceğiz, ancak talep
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ettiğiniz herhangi bir hizmetin amaçları için gerekli olduğu ölçüde sizinle iletişim
kurmaya devam edebiliriz.

(R) İLETİŞİM DETAYLARI

Özet – İletişim bilgileri

Bizimle posta, telefon, faks, e-posta veya çevrimiçi Bize Ulaşın formumuz aracılığıyla
ulaşabilirsiniz.

Bu Bildirimdeki bilgilerden herhangi biri hakkında veya bizim tarafımızdan veya bizim
adımıza gerçekleştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili diğer herhangi bir konu
hakkında herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen şuiletişime:

● adreslegeçinHukuk Departmanı NewtonX, Inc. 60 Doğu 42nd Street 3rd Floor
New York NY 10165

● Telefon: (212) 984-8500
● Faks: (212) 984-2485
● E-posta: privacy@newtonx.com

(S) TANIMLAR

“Yeterli Yargı Yetkisi”, Avrupa Birliği tarafından resmi olarak belirlenmiş bir yargı yetkisi
anlamına gelir. Komisyon, Kişisel Veriler için yeterli düzeyde koruma sağlar.

"Çerez", bir web sitesini (Sitelerimiz dahil) ziyaret ettiğinizde cihazınıza yerleştirilen
küçük bir dosya anlamına gelir. Bu Bildirimde, bir "Çerez"e yapılan atıf, web işaretçileri
ve net GIF'ler gibi benzer teknolojileri içerir.

“Kontrolör”, Kişisel Verilerin nasıl ve neden İşleneceğine karar veren kuruluş anlamına
gelir. Birçok yargı bölgesinde, Denetleyici, geçerli veri koruma yasalarına uymaktan
birincil sorumluluğa sahiptir.

"Uzman", NewtonX Uzman üyeliği Hüküm ve Koşullarının bir versiyonunu uygulayan ve
üyeliği sonlandırılmamış (NewtonX tarafından veya onların talebi üzerine) herhangi bir
kişi anlamına gelir. .
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"Veri Koruma Makamı", geçerli veri koruma yasalarına uyumu denetlemekle yasal
olarak görevli bağımsız bir kamu kurumu anlamına gelir.

“AÇA”, Avrupa Ekonomik Alanı anlamına gelir.

“Kişisel Veriler”, herhangi bir birey hakkında veya herhangi bir bireyin, özellikle ad,
kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya bir veya daha fazla
tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunarak doğrudan veya dolaylı olarak
tanımlanabileceği bilgiler anlamına gelir. o bireyin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel,
ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü faktörler.

“İşleme”, “İşleme” veya “İşlendi”, otomatik olsun veya olmasın, toplama, kaydetme,
düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma,
kullanma gibi herhangi bir Kişisel Veri ile yapılan herhangi bir şey anlamına gelir. iletim,
yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama,
silme veya imha yoluyla açıklama.

"İşlemci", Kişisel Verileri Denetleyici adına (Denetleyicinin çalışanları dışında) İşleyen
herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

“Profil oluşturma”, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle
de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, personal
preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

“İlgili Kişisel Veriler”, Denetleyicisi olduğumuz Kişisel Veriler anlamına gelir.

“Hassas Kişisel Veriler” ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar,
sendika üyeliği, fiziksel veya zihinsel sağlık, cinsel yaşam, fiili veya iddia edilen cezai
suçlar veya cezalar, ulusal kimlik numarası veya diğer herhangi bir bilgi hakkında Kişisel
Veriler anlamına gelir. geçerli yasalara göre hassas olarak kabul edilebilir.

“Standart Sözleşme Maddeleri”, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen veya bir Veri
Koruma Otoritesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan
şablon transfer maddeleri anlamına gelir.

"Site", bizim tarafımızdan veya bizim adımıza işletilen veya bakımı yapılan herhangi bir
web sitesi anlamına gelir.
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