
Gizlilik Politikası  

 

Giriş 

Saledo Global LLC. ("Şirket", "biz" veya "bizler"), olarak, kişisel bilgilerinizi gizli 

tutmak istediğinizi ve bilgilerinizi güvenli ve gizli tutma yönünde gösterdiğimiz 

çabalara değer verdiğinizi biliyoruz. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve 

kullanıcılarımızın ("kullanıcı" veya "siz") gizliliğini korumaya kararlıyız. Bu Gizlilik 

Politikası, hizmetlerimizi sağlamak için kullandığımız web sitelerimizi, 

uygulamalarımızı ve kullandığımız diğer çevrimiçi platformları kullanarak 

bilgilerinizi toplama, kullanma ve ifşa etme ile ilgili uygulamalarımızı ( toplu olarak 

"Hizmetler") özetlemektedir. 

Bu Gizlilik Politikası, Hizmet Sözleşmemizin bir parçasıdır ve buraya 

referanslarla dahil edilmiştir. 

Gizlilik Politikasını dikkatli bir şekilde okumanızı ve bilgiye dayalı kararlar 

vermek için kullanmanızı öneririz. Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik 

Politikasının koşullarını kabul etmiş olursunuz ve Hizmetleri kullanmaya 
devam etmeniz, güncellemeleri de dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikas ını 

kabulünüzü sürdürdüğünüz anlamına gelir. 

Bu Gizlilik Politikasında şunları okuyacaksınız:  

 Topladığımız bilgilerin türleri 
 Çerezler 
 Topladığımız bilgileri nasıl kullandığımız  
 Bilgileri kiminle ve hangi amaçla paylaştığımız  
 Reklamlar 
 Topladığımız bilgileri ne kadar süreyle sakladığımız  
 Bilgilerinizi nasıl koruduğumuz 
 Pazarlama 
 Bizimle nasıl iletişim kuracağınız 

Kullanıcılarımızdan iki tür veri ve bilgi toplarız.  

• İlk bilgi türü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerdir, yani bir Müşteriyi veya başka 

bir kişiyi tanımlayan veya makul çabayla bir kişiyi tanımlayabilen bilgilerdir ("Kişisel  

Bilgiler") ve şunları içerir:  



• Kayıt bilgileri: Bir hesap açıp Hizmetlerimize kaydolduğunuzda, bize bazı bilgiler 

vermeniz istenecektir. Kayıt işlemi sırasında topladığımız bilgiler arasında adınız, 

telefon numaranız, e-posta adresiniz, tam adresiniz, şifreniz, para biriminiz 

hakkında bilgiler ve Hizmetlerimizi sağlamak için ihtiyaç duyabileceğimiz diğer 

bilgiler yer alır.    

• Tanımlayıcı belgeler: Hizmetler aracılığıyla işlem yapmanın bir ön koşulu olarak, 

sizden bir kimlik kanıtı, ikamet kanıtı ve fon kanıtı istenmesinin yanı sıra, Şirketin 

gerektirdiği bazı tanımlayıcı belgeleri ve ihtiyaç duyduğumuz diğer bilgileri 

sağlamanız istenebilir. Bu tür belgeler ve bilgiler kimlik numaraları, pasaport, vergi 

numarası vb. Kişisel Bilgileri içerebilir. Yatırım deneyiminizi değerlendirmek ve risk 

faktörünüz hakkında bir durum değerlendirmesi yapmak için de Kişisel Bilgiler 

toplayabiliriz.    

• Cihaz verileri: Ayrıca, coğrafi konum verileri, IP adresi, benzersiz tanımlayıcılar 

(örneğin MAC adresi ve UUID) ve Hizmetler aracılığıyla etkinliğinizle ilgili diğer 

bilgiler gibi Kişisel Bilgileri de cihazınızdan toplayabiliriz.    

İkinci bilgi türü, Hizmetleri kullanımınız yoluyla kullanılabilir hale gelebilen veya 

toplanabilen, bir kullanıcı ya da kullanıcılarla ilgili tanımlanmamış ve 

tanımlanamayan bilgilerdir ("kişisel olmayan bilgiler"). Kişisel Olmayan Bilgilerin 

toplandığı kullanıcının kimliğini bilmeyiz.  

• Teknik bilgiler: Hizmetlerin işlevselliğini artırmak ve size daha iyi bir kullanıcı 

deneyimi sunmak için, belirli yazılım ve donanım bilgileri (örneğin cihazınızın 

kullandığı tarayıcı ve işletim sistemi, dil tercihi, erişim zamanı ve Hizmetlere 

bağlanmak için kullandığınız alan adı vb.) dahil olmak üzere, cihazınız tarafından 

iletilen teknik bilgileri toplarız.    

• Analiz bilgileri: Hizmetleri kullanımınız hakkında uygulamaların kullanımı, 

günlük dosyaları, kullanıcı etkinliği (örneğin görüntülenen sayfalar, belirli 

sayfalarda geçirilen süre, çevrimiçi tarama, tıklamalar, eylemler vb.), zaman 

damgaları, uyarılar gibi bilgileri toplarız. Bu bilgiler, hataları ve yanlışları 

gidermenin yanı sıra Hizmetleri kullanımınızla ilgili araştırmalar ve analizler 

yapılması için toplanır.    

• İstatistikler: Temel istatistiklerinizi, işlem geçmişinizde yaptığınız doğru 

tahminlerin yüzdesini, en kârlı varlığı, yaptığınız en iyi seriyi vb. içerebilecek Kişise l 

Olmayan Bilgileri toplayabilir ve bunları diğer yatırımcılarla paylaşabiliriz.    

• Anonim bilgiler: Hizmetler tarafından veya başka yollarla toplanan bilgileri 

anonimleştirebilir veya bu bilgilerdeki kimlikleri kaldırabiliriz, böylece bu bilgiler 

kendi başına sizi kişisel olarak tanımlayamaz hale gelir. Bu tür birleştirilmiş veya 



kimlikleri kaldırılmış bilgileri kullanmamız ve ifşa etmemiz, bu Gizlilik Politikası 

kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve bu bilgileri herhangi bir 

sınırlama olmaksızın ve herhangi bir amaçla başkalarına ifşa edebiliriz.    

Kişisel Bilgilerle Kişisel Olmayan Bilgileri birleştirmemiz durumunda, birleştirilmiş 

bilgiler bir arada kaldığı sürece bunlar Kişisel Bilgiler olarak değerlendirilecektir.  

Çerezler ve diğer takip teknolojileri  

Biz ve güvenilir ortaklarımız, sitemizi ziyaret ettiğiniz veya Hizmetlerimize 
eriştiğiniz zamanlar da dahil olmak üzere, ilgili hizmetlerimizde çerezleri ve diğer 

teknolojileri kullanırız. 

"Çerez", bir web sitesini görüntülerken bir web sitesinin cihazınıza atadığı küçük 

bir bilgi parçasıdır. Çerezler oldukça faydalıdır ve çeşitli farklı amaçlar için 

kullanılabilir. Bu amaçlar arasında, sayfalar arasında verimli bir şekilde 

gezinmenizi, belirli özelliklerin otomatik olarak etkinleştirilmesini, tercihlerinizin 

hatırlanmasını ve Hizmetlerimizle sizin aranızdaki etkileşimi daha hızlı ve daha 

kolay hale getirmenizi sağlamak bulunur. Çerezler, gördüğünüz reklamların sizinle 

ve ilgi alanlarınızla alakalı olmasını sağlamak ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili 

istatistiksel verileri derlemek amacıyla da kullanılır. 

Web sitemizde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır:  

a. Sistemin normal kullanımına izin vermek için bir tarayıcı oturumu sırasında 

sadece geçici olarak saklanan ve tarayıcı kapatıldığında cihazınızdan 

silinen "oturum çerezleri"; 
b. Sadece web sitemiz tarafından okunan, bilgisayarınızda belirli bir süre 

boyunca kalmak üzere kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında silinmeyen 

"kalıcı çerezler".  

Bu tür çerezler, tekrar yapılan ziyaretlerde kim olduğunuzu bilmemiz gerektiğinde 

kullanılır; mesela bir sonraki oturum açma tercihlerinizi saklamamızı mümkün 

kılmak için;     

c. görüntülediğiniz sayfada içerik çalıştıran diğer çevrimiçi hizmetler tarafından, 

örneğin web erişimimizi izleyen ve analiz eden üçüncü taraf analiz şirketlerince 

ayarlanan "üçüncü taraf çerezleri".    

Çerezler sizi kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak hakkınızda 

sakladığımız Kişisel Bilgiler, çerezlerde saklanan ve çerezlerden elde edilen 

bilgilere bizim tarafımızdan bağlanabilir. Çerezleri cihaz tercihlerinizdeki talimatları 

uygulayarak kaldırabilirsiniz; ancak, çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, 



Hizmetimizin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir ve çevrimiçi deneyiminiz sınırlı 

olabilir.  

Hizmetleri kullanımınız hakkında bilgi toplamak için "Google Analytics" adlı bir araç 

da kullanırız. Google Analytics, kullanıcıların Hizmetlere ne sıklıkta eriştikleri, 

hangi sayfaları ne zaman ziyaret ettikleri gibi bilgileri toplar. Google Analytics'ten 

aldığımız bilgileri yalnızca Hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız. Google 

Analytics, adınızı veya diğer tanımlayıcı bilgilerinizi değil, siteleri ziyaret ettiğiniz 

tarihte size atanmış olan IP adresini toplar. Google Analytics kullanılarak toplanan 

bilgileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle birleştirmiyoruz. Google’ın bu siteye 

yaptığınız ziyaretlerle ilgili olarak Google Analytics tarafından toplanan bilgileri 

kullanma ve paylaşma yeteneği, Google Analytics Kullanım Şartları ve Google 

Gizlilik Politikası ile sınırlanmıştır.  

Topladığımız bilgileri nasıl kullanırız  

Yukarıda listelenen amaçlara ek olarak, Kişisel Bilgilerinizi de içerebilecek şekilde 

topladığımız bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:  

Hesabınızı oluşturmak ve kullanıcılarımıza Hizmetlerimizi (örneğin yatırım 

hesabınızı oluşturmak ve ayarlamak, yatırım deneyiminizi değerlendirmek, size 

yapılandırılmış ürün yatırım hizmetleri sunmak vb.) sunmak amacıyla.    

Hizmetlere erişiminizi tanımlamak ve doğrulamak amacıyla;     

Sizinle iletişim kurmak ve sizi en on güncellemelerden ve hizmetlerimizden 

haberdar etmek amacıyla;     

Web sitelerimizi ve ürünlerimizi veya iş ortaklarımızın ve pazarlama 

iştiraklerimizin ürünlerini pazarlamak amacıyla (aşağıdaki “Pazarlama” bölümüne 

bakın);     

Topladığımız bilgileri kiminle paylaşıyoruz  

Kişisel ve/veya Kurumsal Bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar 

dışında üçüncü taraflara kiralamayız, satmayız veya onlarla paylaşmayız.  

Kişisel Bilgileri yan kuruluşlarımıza ve 

diğer bağlı şirketlerimize aktarabilir veya ifşa edebiliriz. Buna ek olarak, Kişisel 

Bilgileriniz güvenilir diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına veya iş 

ortaklarına (i) kimliğinizi ve hesap bilgilerinizi doğrulamak; (ii) Kişisel Bilgileri bizim 

adımıza saklamak veya işlemek (örneğin bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları); (iii) 

iş operasyonlarımızda bize yardımcı olmak, Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek; 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


(iv) Hizmetlerle ilgili araştırma, teknik teşhis ve analizler gerçekleştirmek; (v) 

pazarlama politikamıza uygun olarak tanıtım ve bilgilendirme materyalleri iletmek 

("Pazarlama" başlığına bakın) amaçları için açıklanabilir.  

Bu bilgileri ifşa etmenin yararlı veya makul bir şekilde gerekli olduğuna dair iyi 

niyetli bir inancımız varsa, Kişisel Bilgileri veya Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz 

herhangi bir bilgiyi şu amaçlar için ifşa edebiliriz: (i) yürürlükteki yasalara, 

düzenlemelere, yasal işlemlere veya resmi taleplere uymak; (ii) potansiyel 

ihlallerinin soruşturulması da dahil olmak üzere politikalarımızı (Sözleşmemiz 

dahil) uygulamak; (iii) yasadışı faaliyetler veya diğer sahtecilik, dolandırıcılık 

şüpheleri veya güvenlik sorunlarıyla ilgili soruşturma, tespit, önleme çalışmaları 

gerçekleştirmek veya işlem yapmak; (iv) yasal taleplere karşı savunma haklarımızı 

saptamak veya kullanmak; (v) bizim, kullanıcılarımızın, kendinizin veya herhangi 

bir üçüncü tarafın haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine zarar verilmesini 

önlemek; (vi) yasa ile işbirliği sağlamak  

Hizmetlerimizi kullanırken size reklamlar sunmak (aşağıdaki "Reklamlar" 

bölümünde bakın);     

Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre iyileştirmek ve özelleştirmek 

için bir araştırma veya anonim analiz yapmak;     

Hizmetlerimizi desteklemek ve sorun gidermek ve sorularınıza yanıt vermek;     

İhlalleri araştırmak ve politikalarımızı uygulamak ve yasa, düzenleme veya diğer 

resmi makamların gerektirdiği şekilde veya mahkeme celbi veya benzer bir yasal 

sürece uymak veya bir hükümet talebine yanıt vermek; ve    

Dolandırıcılığı, kara para aklamayı ve hile yapmayı önlemek amacıyla işlemleri 

izlemek.    

İcra daireleri ve/veya fikri mülkiyet veya diğer yasal hakların uygulanmasını gerekli 

görmemiz halinde. 

Üçüncü tarafların bilgi toplaması 

Politikamız sadece sizden topladığımız bilgilerin kullanımı ve ifşa edilmesine 

yöneliktir. Bilgilerinizi Hizmetlerimiz aracılığıyla (örneğin başka bir web sitesine 

veya uygulamaya bağlantıyı tıklayarak) veya diğer siteler veya uygulamalar 

aracılığıyla diğer taraflara ifşa etmeniz halinde, onların ifşa etmiş olduğunuz bu 

bilgileri kullanımları veya ifşaları için farklı kurallar geçerli olabilir.  



Bu tür üçüncü taraf hizmetlerinin kendi gizlilik politikaları olabileceğini unutmamak 

gerekir ve bunları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Üçüncü taraf bir web 

sitesine, uygulamaya veya hizmete bağlantı eklemek, bu web sitesinin veya 

hizmetin önerisi değildir. Üçüncü taraf siteleri yasa dışı, makul olmayan veya bazı 

kişilerin uygunsuz veya rahatsız edici bulabileceği bilgiler veya hizmetler içerebilir. 

Üçüncü taraf siteleri, uygulamaları veya hizmetleri kullanmadan önce, bu sitelerin 

ve hizmetlerin hüküm ve koşullarını, garantilerini ve gizlilik politikalarını okumanızı 
ve anlamanızı ve bunların şartlarını kabul ettiğinizden emin olmanızı öneririz. 

Üçüncü taraf sitelerden veya uygulamalardan aldığınız ürün veya hizmetlerden 

veya bu ürünlerin veya hizmetlerin açıklamalarından veya bu sitelerin içerik veya 

gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı ve bu Gizlilik Politikasının herhangi 

bir bu tür üçüncü taraf ürün ve hizmeti için geçerli olmadığını kabul edersiniz. Ürün 

ve hizmet satın alarak, üçüncü taraf siteleri veya uygulamaları kullanmanın tüm 

risklerini bildiğinizi ve gönüllü olarak kabul ettiğinizi kabul etmiş olursunuz. Bu tür 

üçüncü taraf siteleri, uygulamaları veya hizmetleri ve bunları kullanımınız 

konusunda hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. 

Reklamlar 

Hizmetlerimizi kullandığınızda reklamları (hedefli reklamlar dahil) sunmak için 

reklam teknolojisi kullanabiliriz. Reklam kampanyalarımızın başarısını 

değerlendirmemize ve kullanıcılarımızı tekrar hedeflememize yardımcı olmaları 

için üçüncü tarafları kullanabilir ve onlarla Kişisel Olmayan Bilgileri paylaşabiliriz.  

Network Advertising Initiative ("NAI") ve Digital Advertising Alliance ("DAA") 

üyeleri tarafından işletilenler de dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf reklam ağını 

devre dışı bırakabilirsiniz. NAI üyeleri ve DAA üyeleri tarafından bunun nasıl 

uygulandığı hakkında daha fazla bilgi almak ve NAI ve DAA üyeleri tarafından 

işletilen üçüncü taraf reklam ağlarının nasıl devre dışı bırakılacağı da dahil olmak 

üzere bu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasına ilişkin seçeneklerinizi 

öğrenmek için lütfen ilgili web sitelerini ziyaret edin: 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp ve www.aboutads.info/choices.  

Topladığımız bilgileri ne kadar süreyle saklarız? 

Gizliliğinize ve Kişisel Bilgileriniz üzerindeki kontrolünüze değer veriyoruz ve bu 

nedenle istediğiniz zaman bize 

privacy@olymptrade.com adresinden e-posta göndererek bilgilerinizi 

değiştirmemizi ve güncellememizi isteyebilirsiniz. Ayrıca, bize 

privacy@olymptrade.com adresinden e-posta göndererek hataları düzeltmemizi 

veya Kişisel Bilgilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz (işlem geçmişiniz ve geçerli 

yasalar kapsamında tutmamız gereken diğer veriler hariç). 

mailto:privacy@olymptrade.com
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Bizden aksini istemediğiniz sürece, Hizmetleri sağlamak ve yasal 

yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi 

uygulamak için topladığımız bilgileri sakladığımızı lütfen unutmayın.  

Eksik veya yanlış bilgileri istediğimiz zaman ve kendi takdirimize bağlı olarak 

düzeltebilir, yenileyebilir veya kaldırabiliriz. 

Bilgilerinizi nasıl koruruz ve aktarırız? 

Sunduğumuz Hizmetlerin ve bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve sürdürmek 
konusunda büyük özen gösteriyoruz. Kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenli ğini 

sağlamak ve bu tür bilgilerin izinsiz kullanımını önlemek için endüstri standardı 

prosedürler ve politikalar kullanıyoruz. Bilgileri korumak için tüm makul adımları 

atmamıza rağmen, Hizmetlerimize yetkisiz erişim sağlayan veya Hizmetlerim izi 

kötüye kullananların eylemlerinden sorumlu olamayız ve bu türden erişimleri 

engelleyeceğimiz konusunda açık, zımni veya başka türlü hiçbir garanti vermeyiz.  

Gizliliğinizin politikamıza uygun olarak ele alınmadığını düşünüyorsanız veya 

herhangi bir kişi Hizmetlerimizi kötüye kullanmaya çalıştıysa veya uygunsuz bir 

şekilde davrandıysa, lütfen privacy@olymptrade.com adresi üzerinden doğrudan 

bizimle iletişime geçin. 

 

Pazarlama  

Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi Kişisel Bilgilerinizi kendimiz 

kullanabiliriz veya size Hizmetlerimizle ilgili promosyon materyalleri ile iş 

ortaklarımız ve iştiraklerimiz (toplu olarak "Pazarlama İştirakleri") ile ilgili, sizi 

ilgilendirebileceğine inandığımız ürünler, hizmetler, web siteleri ve uygulamalar 

sunmak amacıyla üçüncü taraf taşeronlarımızı kullanabiliriz. 

Ayrıca biz veya Pazarlama İştiraklerimiz sizin için uygun olduğuna inandığımız 

farklı pazarlama teklifleri sunmak amacıyla Kişisel Bilgileri 

Pazarlama Ortaklarımızla paylaşabilir ve ifşa edebiliriz. 

Gizlilik hakkınız açısından, bu pazarlama materyalleri kapsamında bizden veya 

Pazarlama Ortaklarımızdan daha fazla pazarlama teklifi almayı reddetmek için 

size araçlar sunuyoruz. Ayrıca istediğiniz zaman privacy@olymptrade.com 

adresine konu satırında "remove" (çık) kelimesi olan boş bir e-posta göndererek 

aboneliğinizi iptal edebilir ve böylece daha başka pazarlama teklifi almazsınız. 

mailto:privacy@olymptrade.com


Aboneliği iptal ederseniz, e-posta adresinizi pazarlama dağıtım listelerimizden ve 

gelecekte Pazarlama Ortaklarımızla paylaşabileceğimiz listelerden de 

kaldıracağız. Bununla birlikte, Pazarlama Ortaklarımız tarafından gönderilen 

pazarlama teklifleri için ayrı olarak abonelikten çıkma talebinde bulunmanız 

gerekebilir. Pazarlama amaçlı posta listemizden çıksanız bile, size hizmetle ilgili 

güncellemeler ve bildirimler göndermeye devam edebileceğimizi lütfen unutmayın.  

 

Hizmetlerimizi indirerek, kurarak veya Hizmetlerimize erişerek, Kişisel 

Bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla güvenilir iş ortaklarımızla ve 

Pazarlama Ortaklarımızla paylaşabileceğimizi onaylar ve kabul edersiniz. 

Kurumsal işlemler 

Şirketi kurumsal bir işlemi (örneğin işimizin önemli bir kısmının satışı, birleşme, 

veritabanı geçişi, bir varlığın birleştirilmesi veya varlık satışı ya da işletiminin 

devredilmesi) durumunda Kişisel Bilgileri de kapsayacak şekilde Bilgi paylaşımı 
yapabiliriz. Yukarıdakilerin olması durumunda, edinen şirket veya kendisine devir 

gerçekleştirilen taraf, bu Gizlilik Politikasında açıklanan hak ve yükümlülükleri 

üstlenecektir. 

Herkese Açık Bilgiler 

Şirket, Kullanıcıların tamamlanan işlemlerini Şirketin çevrimiçi işlem paylaşım 
hizmeti (Hizmet) aracılığıyla herkese açık olarak paylaşmalarına izin verir. 

Kullanıcılar, tamamlanmış bir işlem hakkında bilgi (Bağlantı) paylaşmak için 

doğrudan bir bağlantı oluşturabilir. Bağlantıya sahip olan herkes, paylaşılan 

işlemin ayrıntılarını görebilir.  

Hizmeti kullanarak, şunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz: 

1. Aşağıdaki bilgi ve içerikler, gizli olmayan ve tescilli olmayan bilgiler olarak 

kabul edilecektir ve herkes tarafından görülebilir, bizde bir hesapları olmasa bile 

Hizmetlerimizi açabilir veya kapatabilir:  

− Adınız. 

− Resminiz/avatarınız (varsa). 

− Hesap statünüz (örneğin Advanced). 

− Tamamlanan işleminizin parametreleri ve koşulları (dayanak varlık, türev 

finansal araç, işlem tutarı/yatırım tutarı, çarpan (varsa), değişim oranının yönü 

(varsa), indikatörler içeren grafik, işlemin tarihi ve saati, bir işlemin kapanış tarihi 



ve saati ve de bir işlem yapmak için bu tür parametrelerin üzerinde anlaşmaya 

varılması zorunluysa, diğer parametreler ve koşullar). 

− Tamamlanan işleminizin finansal sonucu. 

2. Yukarıda belirtilen bilgilere, bağımsız olarak sınırsız sayıda kişiye erişim 

sağlarsınız ve bunlar Herkese Açık Bilgiler olarak kabul edilir. Şirket, böyle bir 

Kullanıcı seçimini başlatmaz ve etkilemez. 

3. Herkese Açık Bilgiler sizi tanımlanabilir hale getirebilir. 

4. Bağlantıya erişimi kontrol edecek tek kişi sizsiniz. Şirket, Bağlantı 

paylaşıldıktan sonra, Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Bağlantı aracılığıyla bu 

bilgilere erişen diğer kişiler tarafından ifşa edilmesinden sorumlu değildir.  

Gizlilik Politikasındaki güncellemeler veya değişiklikler  

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak 

revize edebiliriz. En güncel sürüm her zaman web sitesinde yayınlanacaktır. 

Herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu Gizlilik Politikasını düzenli 

olarak incelemenizi öneririz. 

 

Kayıt ve Yetkilendirme 

 

Şirketle ilgili bilgiler. 

Saledo Global LLC. 

Sicil numarası: 227 LLC 2019 

Adres: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James 

Street, Kingstown, Saint Vincent ve Grenadinler 

Bize ulaşın 

Hizmetler veya hakkınızda topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız 

hakkında genel sorularınız varsa, lütfen privacy@olymptrade.com adresinden bize 

ulaşın.  

mailto:privacy@olymptrade.com

