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Son Revizyon: Şubat 2023 

1. GİRİŞ 
FBS Markets Inc. (bundan böyle "Şirket", "biz", "bizim", veya "bize" olarak anılacaktır) Belize'de 
000001317 No'lu Kuruluş Sertifikası ile kurulmuştur. 

Şirketin ofisi 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize adresindedir. 

Kişisel Verilerinizin güvenliğinin ve gizliliğinin korunması bizim için ve işimizi gizlilik, veri koruma ve veri 
güvenliği ile ilgili yasalara uygun şekilde yürütme şeklimiz için önemlidir. 

Bu Gizlilik Politikası, sizin için geçerli olan Şartlar ve Koşullarımıza atıfta bulunularak bunlara dahil 
edilebilecek herhangi bir ek hükümle birlikte, https://fbs.com adresinden erişilebilen sitemiz (“Web 
Sitesi”) ve Web Sitesi ve ürünlerimiz aracılığıyla erişilebilen herhangi bir hizmetimizi (toplu olarak 
“Hizmet” olarak anılacaktır) kullanımınız için geçerlidir. 

Bu Gizlilik Politikası'nın amacı, Şirketin hangi bilgileri toplayabileceğini, bu bilgileri nasıl kullandığını ve 
koruduğunu ve kimlerle paylaşabileceğimizi özetlemektir. 

2. BİZ KİMİZ 
Veri denetleyicisi FBS Markets Inc'dir ve Kişisel Verilerinizden sorumludur. 

Tüm detaylarımız aşağıdaki gibidir: 

• Posta adresi: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• E-posta adresi: support@fbs.com 

3. KİŞİSEL VERİ 

3.1. Topladığımız Bilgiler 

1. Aşağıdaki kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplayacağız ("Kişisel Veriler" ): 

• tam isim (varsa soyisim isim) 

• şifre 

• telefon numarası 

• ikamet edilen ülke 

• e-posta 

• vergi kimlik numaraları 

• finansal bilgi 

• IP adresi, coğrafi konum 

• tarayıcı türü/versiyonu 

• işletim sistemi 

2. Hesap/Kişisel Alan şifreleri sistemde saklanır ve Müşteriye hizmet sağlamak amacıyla buna 
ihtiyaç duymayan Şirket çalışanları için halka açık bilgiler değildir. 

3. Şirket, Web Site(ler)si aracılığıyla, siz gönüllü olarak sağlamayı seçmediğiniz sürece (örn. kayıt, 
e-posta sorgulama, anket vb. yoluyla) herhangi bir Kişisel Veri toplamayacaktır. Eğer Kişisel 
Verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, lütfen göndermeyin. 

4. Kişisel Verilerinizi yasal ve adil bir şekilde işleyeceğiz ve ticari kullanım için tek tek veya toplu 
olarak satmak da dahil olmak üzere size bildirdiğimiz amaçlar dışında kullanmayacağız. 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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5. Kişisel Verileri, yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve iş amaçlarımız için 
gereken en az süre boyunca tanımlanabilir bir biçimde saklarız. Meşru ticari çıkarlarımız 
dahilindeyse ve geçerli yasa tarafından doğrudan yasaklanmamışsa, Kişisel Verileri yasaların 
gerektirdiğinden daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz. Eğer hesabınız silinirse, Kişisel 
Verileri ve diğer Verileri maskelemek için adımlar atabiliriz, ancak geçerli yasalara uymak için 
gerekli olduğu sürece verileri saklama ve bunlara erişme hakkımızı saklı tutarız. Bu Kişisel 
Verileri bu Politikaya uygun olarak kullanmaya ve ifşa etmeye devam edeceğiz. 

6. Ayrıca istatistiksel veya demografik veriler gibi toplu verileri herhangi bir amaçla toplar, kullanır 
ve paylaşırız ("Toplu Veriler"). Toplu Veriler, Kişisel Verilerinizden elde edilebilir, ancak bu veriler 
kimliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyeceği için kanunen Kişisel Veri olarak kabul 
edilmez. Örneğin, belirli bir yazılım özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için 
kullanım verilerinizi toplayabiliriz. Ancak, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilmesi için 
Toplu Verileri Kişisel Verilerinizle birleştirir veya bağlarsak, birleştirilen verileri bu Gizlilik 
Politikasına uygun olarak kullanılacak Kişisel Veriler olarak ele alırız. 

7. Hakkınızda herhangi bir özel kategoride Kişisel Veri toplamıyoruz. Buna ırkınız veya etnik 
kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, 
sendika üyeliğiniz veya sağlığınızla ilgili veriler dahildir. 

3.2. KYC 

Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreci sırasında, gerçek kimliğinizi doğrulamak için yasa gereği belirli 
belgeleri toplamamız gerekir; bu belgeler, Kimlik belgeleri, daimi ikamet adresinizin elektrik 
faturası şeklinde kanıtı ve ayrıca kredi kartı bilgileriniz olabilir (banka kartının her iki yüzünü de 
istiyoruz. Ön yüz, kart numarasının ilk 6 basamağını ve son 4 basamağını, kart sahibinin adını, 
son kullanma tarihini ve kart sahibinin imzasını içermelidir. Güvenlik amacıyla, müşterilerimizden 
arka taraftaki CVC/CVV kodlarını kapatmalarını rica ediyoruz). PCI DSS sertifikamız olmadığı 
için kullanıcı kart verisi sistemlerimizde saklanmamaktadır. Tüm bu bilgiler için, usulüne uygun 
olarak sertifikalandırılmış Ödeme Sağlayıcılarımıza güveniyoruz. 

3.3. Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? 

1. Bilgiler aşağıdaki kaynaklardan gelebilir: 

• doğrudan sizden (iletişimimizden ve/veya doldurduğunuz formlardan) 

• Web sitemiz tarafından tarayıcınızda saklanan çerezler 

• IP-adresi 

• üçüncü şahıslar ve halka açık kaynaklar dahil olmak üzere diğer kaynaklar 

2. Bunu, hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız bilgilerle birleştirebiliriz. 

3.4. Amaçlar  

Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla topluyoruz: 

1. bir hesaba erişiminizi doğrulamak için; 
2. hesabınızı yönetmek ve hesabınızı ilgilendiren tüm konularda sizi güncel tutmak; 
3. işlemlerin işlenmesi de dahil olmak üzere talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak; 
4. taleplerinize yanıt vermek, örneğin müşteri hizmetleri ekibimize gönderdiğiniz bir soru hakkında 

sizinle iletişime geçmek; 
5. ürünlerimizin işlevselliğini sağlamak için; 
6. hizmetlerimizdeki değişiklikler, hizmet sunumumuz ve hizmetle ilgili diğer önemli bildirimler 

hakkında sizi bilgilendirmek; 
7. haklarımızı ve menfaatlerimizi ve ayrıca kullanıcılarımızın ve diğer herhangi bir kişinin hak ve 

menfaatlerini korumak için; 
8. onayınızı aldığımız herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için; 
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9. ürünlerimizi, hizmetlerimizi veya içeriğimizi veya başkaları tarafından sunulan ürün, hizmet veya 
içeriği kullanımınız veya bunlara ilginiz hakkında araştırma ve analiz yapmak için; 

10. kolluk kuvvetleri veya diğer devlet makamlarından veya yasal işlemlerden gelen taleplere uymak 
dahil olmak üzere geçerli yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uymak için; 

11. sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için; 
12. müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere doğrudan veya ortaklarımızdan biri aracılığıyla sizinle 

iletişim kurmak, size Web Sitesi ile ilgili güncellemeleri ve diğer bilgileri sağlamak ve pazarlama 
ve promosyon amaçları için; 

13. Web Sitesini veya size sunduğumuz diğer hizmetleri ihtiyaçlarınız ve ilgi alanlarınıza göre 
uyarlamak için; 

14. anonim istatistiksel veriler oluşturmak için; 

15. dolandırıcılık veya diğer suç faaliyetlerini önlemek ve soruşturmak için. 

4. BİLGİLERİN AÇIKLANMASI 

4.1. Bilgileri Kimlere Açıklıyoruz 

1. Kişisel Verileriniz farklı alıcılara açıklanabilir. Aşağıdaki liste, bazı alıcı türlerini ve Kişisel 
Verilerinizin paylaşılma nedenlerini sunmaktadır. 

Alıcı kategorisi Örnekler veya 
açıklama 

Paylaşım amacı 

İş ortaklarımız Şirkete bağlı 
herhangi bir tüzel 
kişi 

• Şartlar ve Koşullar kapsamında 
temel hizmetlerin sağlanması; 

• Müşteri destek hizmetinin 
çalışmalarını organize etmek; 

• Şirket tarafından gerekli görülen 
diğer amaçlar. 

Finansal kuruluşlar ve 
diğer benzeri kuruluşlar  

Şirketin ticari 
faaliyeti gereği 
ilişkide bulunduğu 
bu tür kuruluşlar 

• Şartlar ve Koşullar kapsamında 
temel hizmetlerin sağlanması; 

• Yürürlükteki yasaların getirdiği yasal 
yükümlülüklerimize uymak 
(yasaların öngördüğü bazı 
durumlarda). 

İş Ortağı (Introducing 
Broker Programı 
katılımcısı) 
 
 

Bize idari, mali, 
sigorta, araştırma 
ve/veya diğer 
hizmetleri 
sağlamak üzere 
sözleşmeli olanlar. 

• Şirketin yasal sözleşmeleri 
kapsamında temel hizmetlerin 
sağlanması; 

• İş Ortağına, birinin İş Ortağı 
kimliklerini veya diğer tanımlama 
araçlarını kullanarak kaydolduğunu 
veya İş Ortağı aboneliğinden 
çıktığını bildirmek. Bu durumda, 
adınızı ve iletişim bilgilerinizi İş 
Ortağına verebiliriz; 

• Müşteri hizmetleri de dahil olmak 
üzere, size Web Sitesi ile ilgili 
güncellemeleri ve diğer bilgileri 
sağlamak ve pazarlama ve tanıtım 
amaçlarıyla İş Ortaklarımızdan biri 
aracılığıyla sizinle iletişim kurmak. 
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Denetçiler, avukatlar ve 
diğer inceleme 
kuruluşları 

Denetim veya 
başka bir yasal/mali 
kontrol yürüten 
herhangi bir kuruluş 

Yürürlükteki yasaların getirdiği yasal 
yükümlülüklerimize uymak (yasaların 
öngördüğü bazı durumlarda). 

Hizmeti gerçekleştirmek 
için faaliyetleri gerekli 
olan üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcılar 

Web barındırma, 
bilgi teknolojisi 
sağlayıcıları 

Şartlar ve Koşullar kapsamında temel 
hizmetleri sağlamak. 

Ödeme ortakları  Hizmetlerimiz dahilinde satın alma fırsatları 
sağlamak. Bu ödeme işlemcileri, Kişisel 
Verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve 
Kişisel Verilerinizi kendi Gizlilik Politikalarına 
uygun olarak kendi amaçları için 
kullanabilirler. 

Veri toplama, analitik ve 
pazar araştırması 
hizmetleri 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Hizmetlerimiz ve hedef kitlemiz 
hakkında analiz oluşturmak ve 
kullanmak; 

• Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi; 

• Anket ve araştırma yapmak; 

• Hizmetlerimizi sizin için 
kişiselleştirmek. 

Reklam ortakları Herhangi bir ortak • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi; 

• Hizmetlerimizi sizin için 
kişiselleştirmek. 

Kontrol değişikliği, 
birleşme veya devralma 
durumunda ilgili taraflar 

  İşimiz geliştikçe işletmeleri veya varlıkları 
satabilir veya satın alabiliriz. Kurumsal satış, 
birleşme, yeniden yapılanma, tasfiye veya 
benzeri bir durumda, Kişisel Veriler aktarılan 
varlıkların bir parçası olabilir. 

Çeşitli yasalara uyum 
için ilgili olduğu 
durumlarda yetkililer ve 
taraflar 

Herhangi bir otorite Yürürlükteki yasaların getirdiği yasal 
yükümlülüklerimize uyum. 

2. Lütfen Müşterinin Kişisel Verilerini asla satmayacağımızı unutmayın. 

3. Genel olarak, Kişisel Verileri paylaştığımız herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının, 
herhangi bir bireyin gizlilik hakkına saygı duymayı ve Veri Koruma İlkelerine uymayı taahhüt 
etmesini şart koşuyoruz. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, bizim adımıza yaptıkları aramaların 
kaydını tutabilir ve arama ayrıntılarını diğer şirketlere aramalarını yaparken yardımcı olmak için 
kullanabilirler. Bu Gizlilik Politikası, üçüncü şahısların uygulamalarını kapsamamaktadır. 

4. Müşterinin bir İş Ortağına bağlı olduğu durumlarda, söz konusu İş Ortağı Müşterinin bilgilerine 
erişebilir. Dolayısıyla, Müşteri bu İş Ortağı ile bilgi paylaşımına izin verir. İş Ortaklarıa, yalnızca 
İş Ortağı Sözleşmesinin amacı için gereken minimum gerekli verileri sağlıyoruz. 
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4.2. Üçüncü Parti Siteleri 

FBS Markets Inc.'in diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu tutulamayacağını 
lütfen unutmayın. Tüm ziyaretçilere, kişisel kimlik bilgilerini toplayan her Web Sitesinin gizlilik 
bildirimlerini bilmelerini ve okumalarını tavsiye ederiz. 

4.3. Ödeme Sağlayıcıları 

Payment Card Industry Security Standards Council'in tavsiyelerine uygun olarak, müşteri kartı 
detayları, ransport Layer encryption – TLS 1.2 ve AES algoritması ve 256 bit anahtar uzunluğuna 
sahip uygulama katmanı kullanılarak korunmaktadır. 

4.4. Uluslararası Transferler 

1. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyoruz ve bu nedenle verilerinizi, bulunduğunuz ülke dışında 
bulunanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki karşı taraflarımıza (iş ortaklarımız, bağlı 
kuruluşlarımız vb.) aktarabiliriz. Her durumda yeterli düzeyde Kişisel Veri koruması sağlamak için 
yürürlükteki yasalar tarafından bize dayatılanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm adımları 
atıyoruz. Ancak, verilerinizi aktardığımız ülkelerde, yargı alanınızla aynı veri koruma yasalarına 
sahip olmayabileceğini dikkate almanızı isteriz. 

2. Küresel operasyonlarımızı kolaylaştırmak için Şirket, bulunduğunuz ülkenin dışındaki 
ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız ile operasyonlarınızı aktarabilir, saklayabilir ve işleyebilir. 
Bu ülkelerdeki yasalar, ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan yasalardan farklı olabilir. Kişisel 
Verilerinizi bulunduğunuz ülkenin dışına aktardığımız, sakladığımız ve işlediğimiz yerlerde, yeterli 
düzeyde koruma sağlamak için uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız. İlgili güvenlik 
önlemleriyle alakalı daha fazla ayrıntı talep üzerine bizden temin edilebilir. 

5. ONAY 
1. KİŞİSEL VERİLER DAHİL BİLGİLER GÖNDEREREK, BU GİZLİLİK POLİTİKASININ ŞARTLAR 

VE KOŞULLARINI AÇIKÇA VE GÖNÜLLÜ OLARAK KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. HESAP 
AYARLARINIZI DEĞİŞTİREREK VEYA HESABINIZI KAPATARAK ONAYINIZI VE 
BİLGİLERİNİZİN KULLANIMINI GERİ ALMA HAKKINIZ VARDIR, ANCAK ONAYI GERİ 
ALMANIZ GERİYE YÖNELİK OLARAK KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

2. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa para veya başka bir ücret karşılığında 
satmayacağımızı, kiralamayacağımızı veya ifşa etmeyeceğimizi ve size açık ve net bir yol 
sunmadıkça vazgeçme hakkınızı kullanmak için ve bu Politikada uygun değişiklikleri yapmadan 
önce bu tür uygulamaları işimize dahil etmeyeceğimizi bilmelisiniz.  

3. Kişisel Verilerinizi, bu </0>Gizlilik Politikasının 4.1 Bölümünde açıklandığı şekilde üçüncü 
partilere ve  talimatlarınızı yerine getirmek veya hizmetlerimizi sunmak da dahil olmak üzere bu 
Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde bir İş Ortağına bir müşterinin ayrılmasını bildirmek 
amacıyla yasalarca aksi belirtilmedikçe veya Şartlar ve Koşullarımızı uygulamak veya Şirketin, 
kullanıcılarının veya kamunun haklarını veya mülkiyetini korumak için gerekli olmadıkça 
aktarmayı kabul edersiniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak uygun olduğunu 
düşündüğümüz amaçlar için Hizmetlerimizin kullanımı hakkında Toplu Verileri üçüncü taraflara 
sağlayabiliriz. 

4. Seçtiğiniz Kişisel Verileri, hesap ayarlarınızda seçtiğiniz tercihlere göre profil sayfanızda ve 
başka bir yerde görüntüleyeceğiz. Bu Kişisel Veriler, diğer Müşterilerin görmesi için kamuya açık 
hale getirilebilir. 

Pazarlama postaları 
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1. Bize e-posta adresinizi verirseniz ve bu Gizlilik Politikasını kabul ederseniz, iş ortaklarımız ve biz 
size sunduğumuz ürünlerle ilgili e-postalar gönderebiliriz. İstediğiniz zaman bizden e-posta 
almaktan vazgeçebilirsiniz. Birden fazla e-posta adresiyle ilgili olarak e-posta almayı devre dışı 
bırakmak isterseniz, her e-posta adresi için ayrı bir istek göndermelisiniz. Bizden gönderilen her 
e-posta, uygun abonelikten çıkma talimatlarını içerecektir. Bizden gelen tüm e-posta pazarlama 
mesajlarını devre dışı bırakmak için, her e-posta ile sağlanan talimatları izlemelisiniz. 

2. Bize telefon numaranızı verirseniz ve bu Gizlilik Politikasını kabul ederseniz, iş ortaklarımız ve 
biz size sunduğumuz ürünlerle ilgili olarak metin gönderebilir veya sizi arayabiliriz. Bize e-posta 
göndererek istediğiniz zaman bizden kısa mesaj veya arama almaktan vazgeçebilirsiniz. 

6. YASAL HAKLARINIZ 
Yürürlükteki yasaya uygun olarak, aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz: 

1. hakkınızdaki Kişisel Verilere erişim ; 

2. Kişisel Verilerinizin yanlış, eksik veya güncelliğini yitirmiş olması durumunda, düzeltilmesini 
istemek; 

3. Kişisel Verilerinizin  silinmesini, anonimleştirilmesini veya engellenmesini talep etmek; 

4. Kişisel Verilerinizi işlememizin kısıtlanmasını talep etmek veya buna itiraz etmek; 

5. Kişisel Verilerinizi işlememiz için onayınızı geri çekmek;  

6. veri taşınabilirliği talep etme  ve bize sağladığınız  Kişisel Verilerin  elektronik bir kopyasını 
almak; 

7. Kişisel Verilerinizin  paylaşıldığıüçüncü şahıslar hakkında bilgi sahibi olmak; 

8. veri sahibinin haklarını etkileyebilecekse, münhasıran otomatik işlemeye dayalı olarak 
alınan kararların incelenmesini talep etmek. 
 

7. GÜVENLİK 

7.1. Kayıtların Saklanması 

1. Kişisel Verilerinizi, veri güvenliği amaçlarıyla ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve 
uygun ve gerekli olduğuna inandığımız ancak aşağıdakilerle sınırlı olmayan amaçlar için 
saklamamız ve kullanmamız istenebilir, 

a. yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamındaki gereksinimlerimize uygunluk; 
b. mahkemelerden ve/veya diğer kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere yanıt 

vermek; 
c. uyumluluk ve kara para aklamayı önleme süreçleri aracılığıyla izlemek. 

2. Bilgilerinizi gereken süreden daha uzun süre saklamayacağız. Çoğu durumda, bilgilerin önemli 
bir süre boyunca saklanması gerekir. Saklama sürelerine, toplanan bilgilerin türü ve toplanma 
amacı dikkate alınarak, duruma uygulanabilir gereksinimler ve eski, kullanılmayan bilgilerin 
makul olan en erken zamanda imha edilmesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak karar 
verilecektir. Yürürlükteki düzenlemeler uyarınca, Kişisel Verileri, işlem bilgilerini, hesap açma ve 
doğrulama belgelerini, iletişimi ve Müşteriyle ilgili diğer her şeyi içeren kayıtları, sizinle Şirketimiz 
arasındaki Sözleşmenin feshedilmesinden sonra en fazla yedi (7) yıl süreyle saklayacağız. Her 
halükarda, bilgilerinizi geçerli Eylemlerin Sınırlandırılması Yasasında belirtildiği şekilde minimum 
süre boyuna saklayacağız. 
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7.2. Güvenlik Önlemleri 

1. Şirket, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak için önlemler alır ve bunları düzgün şekilde 
tutmaya çalışır. 

2. Müşterinin Kişisel Verilerini kayıp, tahrifat, tahrifat, manipülasyon ve yetkisiz erişim veya yetkisiz 
ifşaya karşı korumak için özenle hareket ediyoruz. Bunu yapmak için, Kişisel Verileri kayıp, 
hırsızlık, kopyalama ve yetkisiz ifşa, kullanım ve/veya değiştirmeye karşı korumak için güvenlik 
prosedürleri geliştirdik ve sürdüreceğiz. 

3. Kişisel Verilere erişim, işlerini yapabilmeleri için bunları alması gereken şirket çalışanları ve yetkili 
hizmet sağlayıcıları ile sınırlıdır. 

4. Müşterinin bilgilerini korumak için tüm makul çabayı gösterecek olsak da, Müşteri İnternet 
kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu nedenle İnternet kullanımı ile Müşteriden veya 
Müşteriye aktarılan Kişisel Verilerin güvenliği veya bütünlüğü ile ilgili herhangi bir garanti 
veremeyeceğimizi kabul eder. 

8. GENEL 

8.1. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler 

Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir, bu nedenle sık sık kontrol edin. Değişiklik 
yapılıp yapılmadığından haberdar olmanıza yardımcı olmak için, bu belgenin başındaki "Son 
Revizyon" tarihini veya "Yayın Tarihini" düzenleyeceğiz. Yeni Politika ekranda görüntülenebilir ve 
Hizmet, Ürün, veya Web Sitesini kullanmaya devam etmek için okumanız istenebilir. Ürünlerimizi 
ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu Politikada yapılacak herhangi bir değişikliği 
veya revizyonu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

  

8.2. Geçerli Mevzuata Uyum 

Kişisel Verilerinizi korumak için tasarlanan Veri Koruma Yasası, 2021 ve geçerli diğer yasalar ve 
düzenlemelere veya yürürlüğe girdikçe dünya çapında gelecekteki bölgesel ve eyalet gizlilik ve 
veri koruma yasaları ve düzenlemeleri uymayı taahhüt ediyoruz. 

8.3. Hakim Dil 

Bu belge ve Şirketin diğer yasal olarak bağlayıcı belgeleri İngilizce olarak hazırlanmıştır. Diğer 
tüm sürümler çeviri olarak sağlanmıştır. Çeviri ve İngilizce sürümler arasında çelişki olması 
durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Belgenin İngilizce versiyonu hakkında bilgi edinmek 
için https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf adresine gidin. 

8.4. Sorular, Sorunlar veya Şikayetler 

1. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, sorununuz veya şikayetiniz varsa 
support@fbs.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

2. DPO iletişim bilgileri: 

• E-posta adresi: dpo@fbs.com 

• Posta adresi: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
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