
GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

Miracle Pay olarak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarımızın gizliliğin korunmasına 

önem vermekteyiz.  

1. Kişisel Verilerin Korunması 

Miracle Pay tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu 

kapsamda 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“89/2007 Sayılı Yasa”) ve ilgili diğer 

mevzuatlar dâhilinde amacına uygun şekilde, sizlere ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verebilmek, 

hizmetlerimizden yararlanmanızı sağlamak, iletişim kurabilmek amacıyla verileriniz işlenmekte ve 

talebiniz halinde kişisel verileriniz silinmektedir.  

Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgiyi “www.miraclepay.com” web sitesinde yer alan Kişisel 

Verilerin Korunması Bilgilendirme Metninden öğrenebilirsiniz.  

2. Kişisel Verilerin Saklanması ve Alınan Önlemler  

Kişisel verileriniz, 89/2007 Sayılı Yasa’nın 5. Maddesinde yer alan genel ilkeler uyarınca 

işlenmektedir. Kişisel verileriniz, verilerin toplanması amacıyla sınırlı olacak şekilde işlenmekte ve 

saklanmaktadır. Kişisel verileriniz saklanmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatlarda saklama süreleri yer 

almakta ise Miracle Pay olarak bu saklama sürelerine uygun olarak kişisel verilerinizi saklamaktayız. 

Miracle Pay olarak, kişisel verileriniz saklandığı sunucular, sistemler ve veri tabanları başta olmak 

üzere kişisel verilerinizin muhafaza edildiği ortamlarda verilerin korunmasını sağlamak amacıyla 

gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.   

3. Çerez Kullanımı  

Miracle Pay, web sitesini ziyaret etmeniz dolasıyla internet tarayıcısında depolanan küçük bilgi 

dosyaları, çerez (“cookie”) olarak adlandırılmaktadır. Bazı çerez türlerinin işlenmesi ziyaret edilen 

internet sitesinin işleyişi için mutlaka zorunlu olmakla beraber, bazı çerez türleri internet sitemizin ve 

size sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.  

Miracle Pay web sitesine cookie´siz de ulaşmanız mümkündür. Birçok browser cookie’leri otomatik 

olarak kabul etmektedir. Cookie’lerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser 

ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz.  

Miracle Web sitesinde yer alan Cookile’ere ilişkin detaylı bilgilere “Çerez Politikamız” dan 

ulaşabilirsiniz.  

4. Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği 

Miracle Pay hizmet ve servislerinden yararlanmak amacıyla kullanıcıların vermiş olduğu kişisel 

verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması kullanıcıların sorumluluğundadır. Kişisel 

bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerinizde bir 

değişiklik olması halinde bunu “info@miraclepay.com” E-posta adresinden veya “+1 (800) 333 44 

55” numaralı telefon numarası üzerinden her zaman bize iletebilirsiniz.  

E-posta 

info@miraclepay.com 

 



Telefon 

+1 (800) 333 44 55 

 

5. Üçüncü Taraflara Yapılan Yönlendirmeler 

Miracle Pay web sitesi, Miracle Pay’in kontrolünde olmayan 3.tarafa ait dış site ile bağlantılar 

içermektedir. Bu sitelerde yer alan bilgiler ile ilgili sorumluluk bağlantılı sitelerin sahiplerine aittir. 

6. Değişiklikler  

Miracle Pay tarafından web sitesi ve işbu Politika kapsamında sunulan hizmetler içerisinde yer alan 

bilgileri ve hizmetleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. politikanın 

güncel versiyonu Miracle Pay web sitesi üzerinden yayınlanmakta olup, politikanın güncelliğini 

kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.  

7. Sorumluluk 

Miracle Pay web sitesinin kullanımı kapsamında, performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, 

işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya 

çıkan zararlardan Miracle Pay sorumlu değildir.  


