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Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası 
 
 
1. GENEL OLARAK  
1.1.  
Masalların Sesi, internet bazlı bir üyelik servisi olup, size Kullanım Koşulları çerçevesinde 
Masalların Sesi internet sitesine, sesli kitap, e-kitap veya diğer edebi içeriğe erişim sunar 
(“Hizmet”). Hizmet, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanır.  
1.2  
Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (kısaca “Storytel”), Masalların Sesi’nde saklanan kişisel 
verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  
1.3.  
Bu Gizlilik Politikası, Masalların Sesin’nin, size Hizmet'in sunulması ile bağlantılı olarak, kişisel 
verilerinize dair politikalarımızı açıklamaktadır.  
1.4  
Masalların Sesi, Hizmet’i kullandığınızda veya sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda madde 1.5’de 
açıklanan haller çerçevesinde IP adresiniz dışında herhangi bir kişisel verinizi toplamaz, işlemez, 
saklamaz ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.  
1.5  
Masalların Sesi, Hizmet'i kullandığınızda ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, hangi IP'den 
geldiğiniz, ziyaret süreniz ve hangi kitabı dinlemeye başladığınız gibi verileri toplarız. Ancak 
bunları pazarlama veya sonradan size bir reklam yapma amaçlı olarak kullanmayız.  
1.6  
Kişisel verilerinizin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizi 
özellikle yetkisiz erişime veya ifşaya, kullanımına, değiştirilmesine, yok edilmesine ve kaybına 
karşı korumak üzere geliştirilmiş teknik, idari ve fiziki güvenlik önlemleri uygulamaktayız.  
1.7  
Masalların Sesi, Siz'e ait kişisel verileri, sadece Hizmet ile ilgili işleme faaliyetinin amacı için 
gerekli olduğu süre boyunca ve azami 2 (iki) seneyi aşmamak üzere saklar. Kişisel verilerinizin 
mevzuatın öngördüğü şekilde periyodik imha zaman aralığı ise altı (6) ay olarak belirlenmiştir.  
1.8  
Hizmet'i, kişisel veri işleyen sosyal medya ya da üçüncü taraflarca sunulan benzer hizmetlerle 
bağlantılı olarak kullanmanız halinde, söz konusu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarına ilişkin 
bilgi almanızı öneririz.  
1.9  
Masalların Sesi, Hizmet'i kullandığınızda ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, hangi IP'den 
geldiğiniz, ziyaret süreniz ve hangi kitabı dinlemeye başladığınız gibi verilerden oluşan kişisel 
verilerinizi, iştirakleriyle, örneğin Storytel grubunda bulunan şirketlerle, iş ortaklarıyla, hizmet 
sağlayıcılarıyla ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Ayrıca, bizim adımıza kişisel veri işleyen IT 
sistem sağlayıcıları, müşteri servisleri ve iştirakleriyle de kişisel veri paylaşabilir. Eğer, bu 
şirketlerle kişisel veri paylaşılıyor ise, Masalların Sesi, kişisel verilerinizin yüksek seviyede güvenlik 
önlemleri altında korunması için, söz konusu üçüncü kişilerle veri işleme sözleşmeleri yapar. 
Kişisel verileriniz, yine, Masalların Sesi’nin hukuki çıkarlarının korunması yönünden kanuni 
yükümlülüklerin veya resmi merci ve kurumların taleplerinin yerine getirilmesi için gerektiğinde ve 
sahtecilik ile diğer güvenlik ve teknik sorunların tespiti, izlenmesi ve önlenmesi amacıyla da 
paylaşılabilir.  



 
 
2. GİZLİLİK POLİTİKASI'NDA DEĞİŞİKLİKLER  
Bu Gizlilik Politikası'nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Eğer, Masalların Sesi, bu Gizlilik 
Politikası'nda esaslı değişiklikler yapacak olursa, yapılan değişiklikler Masalların Sesi internet 
sitesinde yayınlanacaktır.  
 
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ  
Türkiye'de bulunuyorsanız, açık rızanızı geri alma hakkınıza ek olarak aşağıdaki haklara 
sahipsiniz:  

• Erişim hakkı: Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ve işleniyorsa 
hakkınızda hangi kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği konularında bilgi talep 
etme 

• Düzeltme hakkı: Yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini veya eksik işlenen verilerin 
tamamlanmasını talep etme 

• İmha talep hakkı (unutulma hakkı): Gerekli şartların gerçekleşmesi halinde talebiniz üzerine 
veya resen kişisel verilerinizi imha etmekle yükümlüyüz. Talebiniz halinde, kişisel 
verilerinizi azami otuz (30) gün içerisinde imha ederek; silme, yok etme veya anonim hale 
getirme yöntemlerinden (tanımlar için lütfen madde 5.8’e bakınız) hangisine göre imha 
edildiğini de gerekçesi ile beraber size bildiririz. Ancak, Kişisel verilerinizi işleme şartları 
tamamı ortadan kalkmamışsa, talebinizi, gerekçesini de açıklayarak reddedilebiliriz. Red 
kararımızı da yine azami otuz (30) gün içerisinde size bildiriliriz.  

• İşlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkı: Talebiniz üzerine belirli şartlar dahilinde veri 
işleme faaliyetlerimizi sınırlandırmakla yükümlüyüz. Bu durumda, kişisel verileri yalnızca 
ilgili kanunlarda öngörülen amaçlarla sınırlı olarak işleyebiliriz.  

• Veri taşınabilirliği hakkı: Belirli şartlarda, erişimimiz bulunan kişisel verilerinizin 
yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve okunabilir bir formda Size iletmemizi veya başka 
kişilere aktarmamızı talep edebilirsiniz.  

• Verilerin işlenmesine itiraz hakkı: Belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz 
edebilirsiniz. İtiraz etmeniz halinde kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamız gerekebilir. 
Kişisel verilerinizin profilleme amaçları doğrultusunda kullanıldığı durumlar buna örnek 
verilebilir.  

 
Yukarıdaki haklarınızın bazılarının ancak belirli durumlarda kullanılabileceği hususunu da bilginize 
sunarız. Mesela, veri taşınabilirliği hakkı, ancak, işlemenin bir sözleşmeye veya rızaya dayanması 
ve ayrıca işlemenin otomatik yöntemler kullanılarak yapılmış olması halinde mümkündür. Kişisel 
verilerinizin silinmesi ise verilerinizin meşru menfaat kapsamında veya rızanıza dayalı olarak 
işlendiği durumlarda yerine getirilebilir. Masalların Sesi’nin kişisel verilerinizi ne şekilde işlediği 
konusunda sorularınız var ise, ya da yukarıdaki haklarınızdan bazılarını kullanmak veya bu hakların 
kapsamı hakkında daha fazla bilgi talep etmek istiyorsanız, bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:  

• E-mail adresimiz: privacy@storytel.com 

• Adresimiz: Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Apt. No: 5A/19 34398 Sarıyer / 
İstanbul 

• Kişisel verilerinizin yürürlükteki kişisel veri koruma mevzuatına aykırı şekilde işlendiğini 
düşünüyorsanız, ilgili idari otoriteye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Türkiye'de 
ikamet ediyorsanız veya çalışıyorsanız, ya da söz konusu kişisel veri mevzuatına aykırılık 
Türkiye'de gerçekleştiyse şikayetinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na iletebilirsiniz.  
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