Veri Gizliliği
Verilerinizin gizliliği Daimler için önemlidir. Biz, sizin özel bilgilerinizin korunması
konusunu ciddiye almaktayız ve internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende
hissetmenizi istemekteyiz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş
süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin
ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede
yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği
politikamız ayrıca Daimler için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları’nı
kapsamaktadır Data Protection Policy. Daimler web siteleri, sözü geçen veri güvenliği
açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve İşlenmesi
Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde; web serverlarımız standart olarak, size internet hizmet
sunucunuz tarafından verilen IP adresinizi, bize ulaşmadan önce bulunduğunuz web sitesini,
bizim sitelerimiz üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve süresini kayıt
eder.
Kişisel bilgileriniz ise ancak sizin tarafınızdan girildiği zaman kayıt edilir. Örneğin; ankete
veya herhangi bir yarışmaya katılmak, lisans sözleşmelerini kabul etmek, banka-internet
sayfası vs. üye olmak gibi.
Kişisel Verilerin Kullanılması, Başkalarına İletilmesi
Daimler kişisel bilgilerinizi web sitelerinin teknik açıdan idaresi için, müşteri yönetimi, ürün
anketleri ve pazarlama gibi konuların gerektirdiği kapsamlarda kullanılmaktadır.
Kişisel verilerin devlet kuruluşlarına ya da resmi dairelere iletilmesi ancak bağlayıcı ulusal
yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Çalışanlarımız ve bayilerimiz bizim
tarafımızdan gizlilik ilkesi çerçevesinde haraket etmekle yükümlü tutulmaktadır.
Seçme Olanakları
Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve
gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal
olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay
vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde
erişime kapalı tutarız.

Cookieler
Daimler ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde
tasarlayabilmek için cookieler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine
bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat
kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan
alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin
gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz

hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip
erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie
tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor, bu
örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir online erişiminden
yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.
Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. Browserların çoğu cookieleri otomatik
olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser
ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini
ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz browser üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı
öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie
kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.
Güvenlik
Daimler, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları,
kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için
koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır.
Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içersindedir.
Bilgi Alma Hakkı
Daimler Ag. ya da şirketin sizin bölgenizden sorumlu yetkili birimi, talebiniz üzerine
olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde
kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak
kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı
tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler
kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu
yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, öneri ya da şikayetiniz
olduğunda da ulaşabilirsiniz.
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Telif Hakkı
Telif hakkı Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye ve Daimler AG’ye aittir. Mercedes-Benz Türk A.Ş.
ve Daimler AG bütün haklarını saklı tutar. Mercedes-Benz Türk A.Ş.ve Daimler AG
sayfasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif
hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya
edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Mercedes-Benz
Türk A.Ş. & Daimler AG internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri
içermektedir.
Ürün Değişiklikleri
Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde
bulunan Daimler AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir.
Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke
düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık
gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.
İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi
almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.
Fiyatlar
Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve
haber verilmeden değiştirilebilir.
Markalar

Aksi belirtilmedikçe, Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar,
model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Daimler AG yenilikci ve bilgilendirici bir internet sitesini
yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli
olduğunuzu umuyoruz. Ancak Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin patent ve ticari
markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile
karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede
mevcut materyallerin Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin telif haklarının kullanımı
ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.
Lisanslar
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Daimler AG yenilikci ve bilgilendirici bir internet sitesini
yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli
olduğunuzu umuyoruz. Ancak Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin patent ve ticari
markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile
karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede
mevcut materyallerin Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin telif haklarının kullanımı
ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.
Kayıtlı kullanıcıların İçerikleri
Kayıtlı kullanıcılar tarafından Mobilekids sitesine yerleştirlen bilgilerin (yorumlar, görseller)
tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Cookiler
Daimler ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve internet sitesini bu doğrultuda en iyi
biçimde tasarlayabilmek için cookieler kullanıyor. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine
bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat
kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan
alanları saptamamıza yardımcı olur. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin
gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz
hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızıdan daha önce sayfalarımıza erişilip
erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarınızın üzerindeki cookie
tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor, bu
örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir online erişiminden
yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.
Tabii ki internet sitemizi cookie´siz de görebilirsiniz. Browserların çoğu cookieleri otomatik
olarak kabul ediyor. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser
ayarlannda *cookie kabul etme* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini
ayrıntılı olarak anlamak için lütfen browser üreticinizin açıklamalarını okuyunuz.
Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul
etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir
Kayıt + MK Kuralları
MobilKids’e Kayıt

Sevgili Ebeveynler,
Çocuğunuz MobileKids’e kaydını yaptırdı. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.
Burada Daimler AG’nin çocuğunuzun kullanmaktan hoşlanacağı MobileKids girişimi
hakkında temel bilgiler sunulmuştur, Bahsedilen bir dizi kural, portalin nasıl kullanılacağı
açısından önemlidir.
Kayıt olmak, çevrimiçi işlem yapabilmek için bir ön koşuldur.
MobileKids nedir?
MobilKids, Daimler AG’nin trafik eğitimini ilgi çekici ve interaktif hale getirmeyi amaç
edinen bir trafik girişimi. Çocuklarımız en savunmasız yolculardır. 6-10 yaş arası çocuklar,
yavaş yavaş ebeveynden bağımsız yolcu olma doğrultusunda gelişmektedirler. Yaşına uygun
bir şekilde potansiyel tehlikelerin farkında olmaları, tedbirli bir şekilde trafikte güvenle
hareket edebilmeleri bu yüzden önemlidir. Fakat bu da yetersizdir, girişim bütünsel bir
yaklaşım izlemektedir. Yalnızca çocuklar değil, yetişkinler de MobilKids’den çocuklarını
nasıl daha iyi koruyabilecekleri ve eğitebilecekleri konusunda yardım alabilirler.
MobileKids için ne kadar ödeyeceksiniz?
MobileKids’in tüm hizmetleri ücretsizdir. Daimler’in bu girişim doğrultusunda herhangi bir
ticari amacı yoktur. Kişisel veriler ticari bir amaç için kullanılamaz veya üçüncü şahıslarla
paylaşılamaz.
What does MobileKids offer you and your child?
MobileKids size ve çocuğunuza neler sunuyor?
Düzenli olarak dergimizde yol güvenliği ve mobilite ile ilgili makalelere yer veriyoruz. Doğru
trafik eğitimi verebilmek için konusunda uzman ünlü kişilerle deneyimleri hakkında
konuşuyor ve onlardan ipuçları istiyoruz. Ön bilgilendirme veriyoruz ve ilgili başlıklara vurgu
yapıyoruz. Yeni trendler ve gelişimleri takip ederek buluşlar ve teknoloji hakkında farklı
bilgiler kazanabilirsiniz. Kendi geleceğimiz ve yeni nesiller için trend belirleyen konular da
burada ele alınmaktadır.
Buna ilave olarak, yaşına uygun bir şekilde çocuğunuz için yol güvenliği ve sürdürülebilirlik
bilgisini artırabileceği, test edebileceği oyunların olduğu özel bir alan bulunuyor. Bu,
çocuğunuza güvenli ve sürdürülebilir mobilite hakkında bilgi edinebilmesi için eğlenerek
öğrenme imkanı sunuyor.
Uluslararası uzmanların da yardımıyla geliştirilen MobilKids, tüm dünyada 2001 yılından bu
yana çocukları yaşlarına uygun bir şekilde trafik tehlikelerine karşı bilgilendirmedeki
başarısını kanıtlamıştır. Amaç, ebeveynler ve çocuklar için yol güvenliği ve kazaları
önlemeyi günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmektir. Böylece, birlikte
öğrenmelerine imkan sunarak daha iyi yol güvenliği sağlamalarını ve günlük mobilite
ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını desteklemektir.
MobileKids ne kadar güvenilir?

MobileKids çevrimiçi kullanım hizmetleri tamamen anonimdir. Kullanıcılar ile doğrudan
temasa geçmenin hiçbir yolu yoktur. Kayıt için kullanılan e-posta adresi görünür değildir.
Kayıt sırasında istenen bilgiler geçerli güvenlik standartlarına uygun olarak şifrelenmiş
biçimde kaydedilirler. Adres veya telefon numarası gibi kişisel bilgiler asla talep edilmez.
All entries are checked by MobileKids editors.
Tüm kayıtlar MobileKids editörleri tarafından kontrol edilir.
Resimler yalnızca kayıtlı yetişkinler tarafından yüklenebilir. Kuşku uyandırabilecek içerikler
“Kuşku Uyandıran İçerikleri Bildir” sekmesine tıklayarak her an rapor edilebilir. Alternatif
olarak moki@mobilekids.net adresine e-mail yoluyla da bildirilebilir.
Üyelik nasıl sonlandırılabilir?
tr.mobilekids@daimler.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir mail göndermeniz yeterli
olacaktır.
Re: “Üyeliği Sonlandır”, metin: İsim ve Kullanıcı adı
Sorularınız, önerileriniz veya karşılaştığınız problemler için lütfen yularıdaki e-mail
adresinden bize ulaşınız.
Sizden bir sonraki sayfadaki MobileKids kurallarını çocuğunuzla birlikte okumuş olmanız
beklenmektedir.
Çocuğunuzu MobilKids üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.
MobileKids Kuralları
MobileKids’de sadece kullanıcı adımı kullanırım.
Gerçek ismim gibi hiçbir özel bilgimi diğer kişilerle paylaşmam. Böylece hiçkimse benim
kim olduğumu veya nerede yaşadığımı öğrenemez.Sonuç olarakinternette kimle muhatap
olduğumuzu hiçbir zaman bilemeyiz.
Bana özel şifremi kimseyle paylaşmam
En iyi arkadaşlarıma bile MobileKids şifremin ne olduğunu söylemem. Böylece hiçkimse
benim şifremle benim yerime MobilKids’e giriş yapamaz, benim adıma ileti paylaşamaz veya
profilimi değiştiremez.
MobilKids’de hiçbir özel bilgimi paylaşmam
My real name, postal address, e-mail address and Internet address, telephone, cell phone, ICQ
and fax numbers always remain confidential. Such data do not belong in my MobileKids
profile or the safety map entries. After all, I do not tell every stranger I see on the street what
my name is or where I live. Nor do I disclose the personal data of other people in MobileKids.

Gerçek adım, posta adresim, e-mail adresim, internet adresim, telefon numaram, cep telefonu
numaram, ve fax numaram daima gizli kalır. Bu bilgiler MobileKids profilimde veya güvenlik
haritası kapsamındaki iletilerimde bulunmaz. Sokakta gördüğüm hiçbir yabancıya adımı ve
oturduğum yeri söylemediğim gibi MobilKids’deki diğer kişilere de bu bilgileri vermem.
Kötü, küçük düşürücü ve ayıp yorumlar yazmam
MobilKids’de diğer kişilere, bana davranılmasını istediğim gibi davranırım. Insanların bana
kötü söz söylemesinden veya beni kızdıracak başka şey yapmasından hoşlanmam.
MobilKids’de diğer kişilere arkadaşça, yardımsever ve saygılı davranacağım. Ancak bu
şekilde birlikte çalışabiliriz ve herkes eğlenebilir.
Beni korkutan, kolay olmayan veya yabancı gelen bir şey olduğunda hemen MobilKids
ekibiyle iletişime geçeceğim. Üstelik anne ve babama da söyleyeceğim.
tr.mobilekids@daimler.com adresine e-mail göndererek MobileKids ile iletişime geçebilirim.
Eğer bana garip gelen bir şey olursa, onunla tek başıma uğraşmaktansa başkasından yardım
isterim.

