
RD Akademi Telif Hakları Politikası 

www.rdakademi.com sitesinde yer alan 3. firmalara ait olan bilgiler (anlaşmalı okullar, bu okulların fiziksel bilgileri, temsilciliği 

bulunan okul zincirleri, anlaşmalı üniversitelerin bilgileri vb.) dışında kalan bilgiler RD Akademi kurumsal kimliğine aittir. Bu 

bilgiler başka bir sitede ticari amaçlarla kullanılamaz, bilgiler kopyalandığı takdirde kaynak belirtilmeden kopyalanamaz ve 

orijinal metin üzerinde kaynak bağlantısı haricinde değişiklik yapılamaz. 

 

RD Akademi Gizlilik Politikası 

www.rdakademi.com sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak 

için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur. 

Kayıt Dosyaları 

Birçok standart web sunucusunda olduğu gibi, www.rdakademi.com’da da istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutulmaktadır. 

Bu dosyalar; IP adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız 

gibi standart bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal 

etmemektedir. IP adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir. RD Akademi; kullanıcılardan topladığı 

demografik bilgileri her türlü analizi yapmak ve istatistik oluşturmak amacıyla kullanabilir.  

www.rdakademi.com; e-posta adresi, telefon gibi iletişim ve diğer kişisel bilgilerinizi, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka 

bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın paylaşmaz. (Sizin tarafınızdan herhangi bir kayıt talep edildiği takdirde adınıza kayıt 

kapılacak olan dil kursu, okul veya üniversitelerin ilgili kişileri hariç) 

Formlarımıza girdiğiniz kişisel ve iletişim bilgileriniz sizinle iletişime geçmek, reklam, tanıtım ve bilgi e-postaları göndermek için 

kullanılabilir. Üyelerimizle olan iletişimlerimizle ilgili olarak sitemizden gelen bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız, 

e-postaların altında yer alan açıklamalar uyarınca size gelen e-postalardan birini “HAYIR” yazarak yanıtlamanız yeterlidir. 

www.rdakademi.com kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. 

şahıslara açar. 1) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde 2) RD Akademi’nin mülkiyet haklarını korumak ve 

savunmak amacıyla 

Reklam Politikası 

www.rdakademi.com; web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini 

kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, çerezleri (cookie) kullanarak, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden 

elde ettikleri demografik bilgileri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel ve iletişim bilgileriniz 

haricindeki bilgiler) ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerin reklamlarını size göstermek için kullanabilir. Kullanıcılar, çerezlerinin 

kullanılmasını engellemek için Google’ın gizlilik politikası doğrultusunda işlem yapmalı ve Google reklam ve içerik ağı 

özelliklerini değiştirmelidir. 

Dış Bağlantılar 

www.rdakademi.com sitesi, sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. www.rdakademi.com; link verdiği 

sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak 

“atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir. Bu web sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik 

Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi metinlerini bularak okumanız önerilir. 

Sosyal Ağlar 

www.rdakademi.com’da kullanılan sosyal ağ bileşenleri ilgili sistemlerin geliştirici sayfalarından alıp kullanılan, hazır ve 

üreticilerin denetiminde olan bileşenlerdir. www.rdakademi.com ilgili sosyal ağların gizlilik politikaları haricinde farklı bir 

politika kullanmamaktadır. Lütfen ilgili sosyal ağların (facebook, twitter, Google plus, pinterest, instagram vs. gizlilik 

politikalarını okuyunuz. 

İletişim 

www.rdakademi.com bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik 

Sözleşmesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Uygulanan gizlilik politikası 

ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize bilgi@rdakademi.com adresinden iletebilirsiniz. 


