
 

 
PRIVACY POLICY 

We Care About Your Privacy 
Effective May 25th 2018:   
Skyroam attaches great importance to protecting 
your personal data. We always inform you about 
personal data that we collect during your visit to 
our websites and while using our Products and 
Services, how your data it is used, what choices 
you have, and how you can influence the process. 
This Privacy Policy provides answers to the most 
important questions.   
Updates to this Privacy Policy account for data 
protection legal changes and a goal in mind to 
make things more transparent and clear, with 
regards to what data we collect, how we process 
your data, and how we obtain your consent.  
We also have added some definitions for terms 
that are not commonly used and a simple of table 
contents to make your privacy with Skyroam 
easier to understand.  

 

This Privacy Policy was written in English (US) and 
may be translated to other languages solely for 
the convenience of our Site Visitors. In all cases 
and specifically if a potential conflict between 
versions arises, the Turkish version of this Privacy 
Policy controls. 
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GİZLİLİK POLİTİKASI 

Gizliliğinize Önem Veriyoruz. 
Yürürlük Tarihi 25 Mayıs 2018:  
Skyroam kişisel verilerinizin gizliliğinin 
korunmasına büyük önem vermektedir. 
Websitelerimizi ziyaretlerinizde ve Ürünlerimizi 
kullanırken topladığımız kişisel verileriniz, kişisel 
verilerinizin nasıl kullanıldığı, seçeneklerinizin 
neler olduğu ve süreci nasıl etkileyebileceğiniz 
konusunda sizi her zaman bilgilendirmekteyiz. Bu 
Gizlilik Politikası çoğu önemli sorunuza yanıt 
vermektedir.  
Bu Gizlilik Politikasındaki güncellemeler, veri 
koruma yasal değişikliklerini ve hangi verileri 
topladığımız, verilerinizi nasıl işlediğimiz ve 
onayınızı nasıl aldığımızla ilgili olarak işleri daha 
şeffaf ve açık hale getirme hedefini dikkate 
almaktadır.  
Ayrıca, yaygın olarak kullanılmayan terimler için 
tanımlar ve Skyroam ile gizliliğinizi daha kolay 
anlaşılır hale getirmek için basit bir tablo içeriği 
ekledik. 
 
Bu Gizlilik Politikası İngilizce (US) hazırlanmıştır ve 
sadece Site Ziyaretçilerine kolaylık sağlamak 
amacıyla farklı dillere tercüme edilebilir. Her 
durumda ve özellikle versiyonlar arasında 
muhtemel bir ihtilaf durumunda, Gizlilik 
Politikası’nın Türkçe hali esas alınacaktır.  
 
İçindekiler:  
•            (1) Gizlilik Politikasının Uygulanabilirliği 
• (2) Topladığımız ve Elde Ettiğimiz Bilgiler 
• (3) Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz 
• (4) Veri Saklama ve Silme 
• (5) Bilgilerinizi Nasıl Paylaştığımız ve 
Açıkladığımız Hakkında 
• Güvenlik 
• (6) Yaş Kısıtlamaları 
• (7) Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler  
• (8) Uluslararası Veri Aktarımı ve Sözleşme 
Hükümleri  
• (9) Veri Sorumlusu ve İşleyeni Belirleme 
• (10) Haklarınız 
o İzinler ve Ayrılma 



o Consents and Opt out 
• (11) Contacting Skyroam 

(1) Applicability of this Privacy Policy 
 “Skyroam,” collectively refers to entities 
associated with any of our three global offices: 
Skryoam, GmbH, Skyroam, Inc., and Skyroam 
Technology Co., Ltd. and its affiliates are the 
entities that act as the data controller of your 
information, as explained in more detail in this 
section and the “Identifying the Data Controller 
and Processor” section below.  

Skyroam is committed to respecting and 
preserving your privacy. This privacy policy and 
agreement ("Privacy Policy") covers how Skyroam 
collects, uses, and treats personal information 
that you may provide through our website 
located at Skyroam.com, shop.skyroam.com, 
a.Skyroam.com and other affiliated Skyroam.com 
websites, as updated from time to time (the 
"Site"). If you are an EU customer, you can learn 
more about information we collect by visiting our 
data collection and processing information page, 
which gives you full control over and access to 
your Skyroam data. If you are customer in Turkey, 
you can learn more about information we collect 
by visiting our Information Statement on 
Processing Personal Data page which gives you 
full control over and access to your Skyroam 
data. By using the Skyroam Products and 
Services, you’re agreeing to be bound by 
Skyroam’s Terms of Service (“T&Cs”) and this 
Privacy Policy. The terms "you" and "your" refer 
to any visitor at our Site ("Site Visitors"), as well 
as to any visitors who engage in transactions over 
the Site (if Skyroam includes such features on the 
Site) (each a "Site Customer"). Any undefined 
terms not in this Policy will use the same 
definitions as defined in the Skyroam, Inc. T&Cs. 
To the extent the Terms of Service conflict with 
the terms of this Privacy Policy, the terms of this 
Privacy Policy will control.  

This Privacy Policy applies (i) to anonymous 
information you provide to us while using or 
visiting our Site and Services, and (ii) to Personal 
Data that you choose to provide to us via the 

• (11) Skyroam’la İletişim  
 
 
(1) Gizlilik Politikasının Uygulanabilirliği  
“Skyroam” bu bölümde ve “Veri Sorumlusu ve 
İşleyeni Belirleme” başlıklı bölümde daha detaylı 
olarak açıklandığı üzere verilerinizle ilgili olarak 
veri sorumlusu sıfatına sahip olan toplu olarak üç 
global ofisimizden herhangi biriyle ilişkili 
kuruluşlara atıfta bulunur: Skyroam GmbH, 
Skyroam, Inc. ve Skyroam Technology Co., Ltd.  
 
 
Skyroam gizliliğinize saygı göstermeyi ve korumayı 
taahhüt eder. Bu gizlilik politikası ve sözleşmesi 
("Gizlilik Politikası"), Skyroam'ın Skyroam.com, 
shop.skyroam.com, a.Skyroam.com ve diğer bağlı 
Skyroam adresindeki web siteleri ("Site") 
aracılığıyla sağladığınız kişisel bilgileri nasıl 
topladığını, kullandığını ve ele aldığını kapsar. Eğer 
AB müşterisi iseniz, sizin Skyroam datanız üzerinde 
tam erişim ve kontrol sağlayan veri toplama ve 
işleme sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi 
alabilirsiniz. Eğer Türkiye’den bir müşteri iseniz, 
sizin Skyroam datanız üzerinde tam erişim ve 
kontrol sağlayan Aydınlatma Metni sayfamızı 
ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz. 
Skyroam Ürünleri ve Hizmetlerini kullanarak, 
Skyroam’un Kullanım Şartları (“K&Ş”) ve bu Gizlilik 
Politikası ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz. “Siz” 
ve “Sizin” ifadeleri Sitelerimizi ziyaret eden 
herhangi bir kişiyi (“Site Ziyaretçisi”) ve (Skyroam 
sitesinde bu özellikler bulunmaktaysa) Site 
üzerinden işlem gerçekleştiren herhangi bir 
ziyaretçiyi (her biri “Site Müşterisi”) ifade 
etmektedir. Bu Politikada tanımlanmayan 
herhangi bir terim Skyroam, Inc. K&Ş’nda 
tanımlandığı anlama gelmektedir. Kullanım 
Şartlarının Gizlilik Politikası ile çelişmesi halinde ise 
Gizlilik Politikasına öncelik tanınacaktır.  
 
 
 
Bu Gizlilik Politikası (i) Site ve Hizmetlerimizi 
kullanırken bize iletilen anonim bilgileri, ve (ii) Site 
üzerinden veya online kayıt süreci sırasında bize 
Site Müşterisi olarak ilettiğiniz Kişisel Verileri 
kapsamaktadır.  

https://www.skyroam.com/documents/15/Information_Statement.pdf
https://www.skyroam.com/documents/15/Information_Statement.pdf


Site, or that you provide to us as part of the 
process of registering online as a Site Customer.  

(2) Information we collect and Receive 
Skyroam will not share personal data you provide 
via the Site with any third party, other than as 
expressly disclosed in this policy, the Information 
Statement and Explicit Consent Form. "Personal 
Data" means information that identifies or may 
identify you, such as your name, mailing address, 
or email address. Skyroam collects information 
from you at different points as a Customer on our 
Site, and uses this information for registration, 
emergency, processing requests and 
transactions, informational Notices, anonymous 
aggregate information, IP addresses, cookies, 
computer configuration.   
For customers in the EU under GDPR regulations, 
learn more about what data we collect by visiting 
the Data Collection & Processing page. 
 
Registration Information:  

As a Site Visitor or a Site Customer, you may 
provide Personal Data to us, in connection with 
requests for information, or for other reasons. 

We may collect Personal Data voluntarily 
provided by you when you contact us, sign up for 
our newsletter, create or update a user account, 
download materials, participate in promotional 
activities, or provide such information through 
other electronic means. Personal Data we collect 
may include information such as your name, 
email address, physical address, and telephone 
number. We are committed to security and 
implement a variety of security measures to 
maintain the safety of your Personal Data. 
We may also collect certain non-Personally 
Identifiable Information, such as your computer’s 
IP address, browser information, cookie 
information, domain name, your geographic 
location, pages viewed and the number of times 
viewed. We may also collect information about 
your use of the website using third party tools 
such Google Analytics, but only for the purpose 
of improving our website, user experience, and 
our services. You may also voluntarily provide us 
with other non-Personally Identifiable 

 
 
(2) Topladığımız ve Elde Ettiğimiz Bilgiler 
Skyroam, Site üzerinden verdiğiniz kişisel verileri, 
bu politikada, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza 
Formunda açıkça belirtilenlerin dışında herhangi 
bir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır. “Kişisel 
Veriler” isim, posta adresi, e-mail adresi gibi sizi 
belirleyen veya belirleyebilir nitelikteki bilgileri 
ifade eder. Skyroam kayıt, acil durum, işleme 
talepleri ve işlemleri, açıklayıcı Bildirimler, anonim 
toplu bilgiler, IP adresleri, çerezler ve bilgisayar 
konfigürasyonu gibi amaçlarla Müşteri olarak Site 
üzerinde farklı noktalarda sizden bilgi 
toplamaktadır.  
 
 
Genel Veri Koruma  Tüzüğü’ne tabi AB 
vatandaşları için Veri Toplama&İşleme sayfamız 
ziyaret edilerek daha detaylı bilgi elde edilebilir. 
 
Kayıt Bilgileri:  
 
Site Ziyaretçisi veya Site Müşterisi olarak bize bilgi 
edinme talepleri ve diğer sebeplerle Kişisel Veri 
sağlayabilirsiniz.  
 
 
Bizimle iletişim kurduğunuzda, haber bültenimize 
kayıt olunması, kullanıcı hesabı oluşturulması ve 
güncellenmesi, bilgisayarınıza materyallerin 
yüklenmesi, tanıtım faaliyetlerine katılım sırasında 
veya benzeri elektronik yollarla bize gönüllü olarak 
sağladığınız Kişisel Verilerinizi toplayabilmekteyiz. 
Topladığımız Kişisel Veriler isim, email adresi, 
fiziksel adres ve telefon numarası gibi bilgiler 
olabilir. Kişisel Verilerinizin korunması ve bu 
korumanın sağlanması için çeşitli güvenlik 
önlemlerini uygulama konusunda kararlıyız. Ayrıca 
bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcı bilgileri, çerez 
bilgileri, domain adı, coğrafik lokasyonunuz, 
görüntülenen sayfalar ve görüntülenme sayıları 
gibi Kişisel Olarak Tanımlanamayan Veriler de 
toplayabiliriz. Ayrıca Google Analytics gibi üçüncü 
kişi araçları vasıtasıyla sadece websitemizi, 
kullanıcı deneyimini ve hizmetlerimizi geliştirmek 
amacıyla sitemizi kullanımınıza dair bilgileri 
toplayabiliriz. Ayrıca gönüllü olarak, bağlı 



Information, such as your affiliated company. 
Unless otherwise required by law, all non-
Personally Identifiable Information is not used to 
personally identify you and is only used by us to 
improve the content and functionality of our Site. 
 
Emergency Information: 

 As a Site Customer, you may provide personal 
information, emergency contact information, and 
information to us, in connection with requests for 
information or for other reasons. This 
information is requested to help you, and 
designated emergency personnel, in the event of 
an emergency, and to configure and personalize 
your Skyroam device and/or experience.  

Processing Requests and Transactions:  

When you make a request of us via our Site, 
Skyroam will use any Personal Data that you 
provide in connection with that request for the 
purposes of processing and responding to that 
request. In each instance where you make a 
request under our Site, Skyroam will use the 
information you provide to us solely for the 
purpose of fulfilling your request. 

Informational Notices, Newsletters and 
Bulletins: 

Periodically, Skyroam may choose to send 
newsletters, bulletins, marketing materials, or 
other information to you, and will use Personal 
Data to send such communications. If Skyroam 
chooses to undertake such communications, you 
will have the ability to opt-out of receiving these 
communications as provided in the opt out links 
and information below, located in in Your Rights, 
Consent, and Opt out. 

Anonymous, Aggregate Information:  

"Aggregate Information" is information that does 
not identify you, and may include statistical 
information that may range from statistical 
information and analyses concerning the number 
of transactions through our Site or services, and 
the pages on our Site that users visit most 
frequently. Skyroam uses Aggregate Information 
to analyze the effectiveness of our Site, to 

olduğunuz şirket gibi diğer Kişisel Olarak 
Tanımlanamayan Verileri bize sağlayabilirsiniz. 
Yasalarca aksi belirtilmediği sürece, Kişisel Olarak 
Tanımlanamayan Veriler sizi kişisel olarak 
tanımlamak için kullanılmaz ve yalnızca Sitemizin 
içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek için tarafımızca 
kullanılır. 
 
 
Acil Durum Bilgileri:  
 
Bir Site Müşterisi olarak, bilgi talepleriyle bağlantılı 
olarak veya başka nedenlerle kişisel bilgiler, acil 
durum irtibat bilgileri ve bilgi sağlayabilirsiniz. Bu 
bilgiler, acil bir durumda size ve atanmış acil 
durum personeline yardım etmek ve Skyroam 
cihazınızı ve / veya deneyiminizi yapılandırmak ve 
kişiselleştirmek için istenmektedir. 
 
İşleme Talepleri ve İşlemleri:  
 
Sitemiz aracılığıyla bir talepte bulunduğunuzda, 
Skyroam, bu taleple ilgili olarak sağladığınız 
herhangi bir Kişisel Veriyi, bu talebi işleme koymak 
ve yanıtlamak amacıyla kullanacaktır. Sitemiz 
kapsamında bir talepte bulunduğunuz her 
durumda, Skyroam bize sağladığınız bilgileri 
yalnızca isteğinizi yerine getirmek amacıyla 
kullanacaktır. 
 
Bildirimler, Haber Bültenleri ve Anonslar:  
 
 
Periyodik olarak, Skyroam size haber bültenleri, 
anonslar, pazarlama materyalleri veya diğer 
bilgileri göndermeyi seçebilir ve bu tür iletişimleri 
göndermek için Kişisel Verilerinizi kullanır. 
Skyroam bu şekilde iletişim kurmayı seçerse, 
aşağıdaki Haklarınız, İzin ve Ayrılma bölümünde 
verilen çıkış linkleri ve bilgileri vasıtasıyla ayrılmayı 
ve bu bilgileri almamayı seçebileceksiniz. 
 
 
Anonim ve Toplu Bilgiler:  
"Toplu Bilgi", sizi tanımlamayan bilgidir ve Sitemiz 
veya hizmetlerimiz aracılığıyla yapılan işlemlerin 
sayısı ile ilgili istatistik bilgileri ve analizlerden ve 
Sitemizdeki kullanıcıların en sık ziyaret ettiği 



improve our services and our Site, and for other 
similar purposes. In addition, from time to time, 
Skyroam may undertake or commission statistical 
and other summary analyses of (i) the general 
behavior and characteristics of our Site Visitors, 
(ii) the effect of our programs on, and the 
behavior of our Site Visitors, and (iii) the general 
characteristics of visitors at our Site and 
participants in our services. Skyroam may share 
these analyses and Aggregate Information with 
third parties. Rest assured, though, that 
Aggregate Information provided to third parties 
will not allow anyone to identify you, or 
determine anything personal about you. 

 

 

IP Addresses: 

Skyroam may automatically receive and record 
information in our server logs from your browser, 
including your IP address (the Internet address of 
your PC), your computer's name, the type and 
version of your web browser, referrer addresses 
and other generally accepted log information. 
Skyroam may also record page views (hit counts) 
and other general statistical and tracking 
information, which will be aggregated with that 
of other users in order to understand how our 
Site is being used and improving the overall Site 
Customer or Site Visitor experience.  

Cookies and our Cookie Policy: 

A cookie is a small amount of data, which often 
includes an anonymous unique identifier, which 
is sent to your browser from a website's 
computers and stored on your computer's hard 
drive. Cookies can be used to provide you with a 
tailored user experience and to make it easier for 
you to use a website upon a future visit. Skyroam 
may include cookies on our Site and use them to 
recognize you when you return to our Site. You 
may set your browser so that it does not accept 
cookies. Cookies must be enabled on your web 
browser, however, if you wish to access certain 
personalized features of our Services. 

sayfalardan oluşan istatistiksel bilgiler içerebilir. 
Skyroam, Sitemizin etkinliğini analiz etmek, 
hizmetlerimizi ve Sitemizi iyileştirmek ve benzeri 
amaçlarla Toplama Bilgilerini kullanır. Buna ek 
olarak, zaman zaman, Skyroam (i) Site 
Ziyaretçilerimizin genel davranışları ve özellikleri, 
(ii) programlarımızın Site Ziyaretçilerimiz ve 
onların davranışları üzerindeki etkisi ve (iii) 
Sitemizdeki ziyaretçilerin ve hizmetlerimizdeki 
katılımcıların genel özelliklerini analiz için 
istatistiksel ve diğer özet analizleri yapabilir veya 
yaptırabilir. Bununla birlikte, üçüncü şahıslara 
verilen Toplu Bilgilerin kimsenin sizi 
tanımlamasına veya sizinle ilgili kişisel bir şey 
belirlemesine izin vermeyeceğinden emin 
olabilirsiniz. 
 
 
 
IP Adresleri:  
 
Skyroam, IP adresiniz (PC'nizin İnternet adresi), 
bilgisayarınızın adı, web tarayıcınızın türü ve 
sürümü, başvuru adresleri ve diğer genel kabul 
görmüş log bilgileri dahil olmak üzere 
tarayıcınızdan sunucu günlüklerine otomatik 
olarak bilgi alabilir ve kaydedebilir. Skyroam ayrıca 
Sitemizin nasıl kullanıldığını ve genel Site Müşterisi 
veya Site Ziyaretçisi deneyimini geliştirmek 
amacıyla diğer kullanıcılarınkiyle bir araya 
getirilecek olan sayfa görünümlerini (isabet sayısı) 
ve diğer genel istatistik ve izleme bilgilerini de 
kaydedebilir. 
 
Çerezler ve Çerez Politikası:  
Çerez, tarayıcınıza bir web sitesinin 
bilgisayarlarından gönderilen ve bilgisayarınızın 
sabit diskinde depolanan, genellikle isimsiz bir 
benzersiz tanımlayıcı içeren az miktarda veridir. 
Çerezler, size özel bir kullanıcı deneyimi sağlamak 
ve ileride yapılacak ziyaretlerde bir web sitesini 
kullanmanızı kolaylaştırmak için kullanılabilir. 
Skyroam, Sitemize çerezler ekleyebilir ve Sitemize 
döndüğünüzde sizi tanımak için kullanabilir. 
Tarayıcınızı, çerezleri kabul etmeyecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, 
Hizmetlerimizin kişiselleştirilmiş özelliklerine 



Computer Configuration  

In order to determine whether your computer is 
supported by our system, Skyroam may collect 
certain anonymous information. This information 
includes, but may not be limited to, your 
operating system and browser, as well as the 
presence of any software that our Site may 
require to operate with your computer, or other 
third party software on your computer. This 
information is kept strictly confidential and is not 
shared with third parties, except as provided for 
in this Privacy Policy. 

Extent of Information Collected  

Skyroam does not collect any more Personal Data 
than reasonably necessary to operate the Site, 
including its Products, and Services, and to 
respond to your requests.  

(3) How we Use your Information  
We will not share Personal Data you provide via 
the Website with any third party, other than as 
expressly disclosed in this policy and the 
Information Statement and the Explicit Consent 
Form. We may use your Personal Data to: 
Personalize your experience (your information 
helps us to better respond to your individual 
needs); 
Improve our website (we continually strive to 
improve our website offerings based on the 
information and feedback we receive from you); 
Improve customer service (your information 
helps us to more effectively respond to your 
customer service requests, inquiries and support 
needs); 
Create and use email lists to send periodic emails 
to provide you with new product information, 
technical updates and information about support 
services; 
Perform marketing surveys to better understand 
the needs of prospective clients and partners. 
 
(4) Data Retention and Deletion 
Skyroam will retain content and information 
submitted by Site Customers in accordance with a 
Site Customer’s instructions, including any 
applicable terms in the Site Customer purchase 

erişmek istiyorsanız, web tarayıcınızda çerezler 
etkinleştirilmelidir. 
 
Bilgisayar Konfigürasyonu  
Bilgisayarınızın sistemimiz tarafından desteklenip 
desteklenmediğini belirlemek için, Skyroam belirli 
anonim bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler, işletim 
sisteminizi ve tarayıcınızı, Sitemizin 
bilgisayarınızda çalışması için gerekli olabilecek 
herhangi bir yazılımın veya bilgisayarınızda 
bulunan başka bir üçüncü taraf yazılımın varlığını 
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu bilgiler 
kesinlikle gizli tutulur ve bu Gizlilik Politikasında 
belirtilmediği sürece üçüncü taraflarla 
paylaşılmaz. 
 
Toplanan Bilginin Kapsamı  
Skyroam, Ürünleri ve Servisleri de dahil olmak 
üzere Siteyi işletmek ve taleplerinize cevap 
vermek için makul şekilde gerekenden daha fazla 
Kişisel Veri toplamaz.  
 
 
(3) Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz 
Websitesi aracılığıyla sağladığınız Kişisel 
Verilerinizi, bu politikada, Aydınlatma Metni ve 
Açık Rıza Formunda açıkça belirtilenler dışında 
hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacağız. Kişisel 
Verilerinizi şunları yapmak için kullanabiliriz: 
Deneyiminizin kişiselleştirilmesi (bilgileriniz kişisel 
ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap vermemize yardımcı 
olur); 
Websitemizin iyileştirilmesi (Sizden aldığımız bilgi 
ve geri bildirimlere dayanarak web sitemizi 
geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz.); 
Müşteri hizmetlerimizin iyileştirilmesi (Bilgileriniz, 
müşteri hizmetleri taleplerinize, sorularınıza ve 
destek gereksinimlerinize daha etkin bir şekilde 
yanıt vermemize yardımcı olur.); 
Size yeni ürün bilgileri, teknik güncellemeler ve 
destek hizmetleri hakkında bilgi sağlamak üzere 
düzenli e-postalar göndermek için e-posta listeleri 
oluşturulması ve kullanılması;  
Potansiyel müşterilerin ve ortakların ihtiyaçlarını 
daha iyi anlamak için pazarlama anketleri 
gerçekleştirilmesi. 
(4) Veri Saklama ve Silme  



agreement and Site Customer’s use of Services 
functionality, and as required by applicable law. 
The deletion of Site Customer data and other use 
of the Products and Services by Site Customer may 
result in the deletion and/or de-identification of 
certain associated Site Visitor information. For 
more detail, please review the Help Center or 
contact Customer Service. Skyroam may retain 
other Site Visitor information pertaining to you for 
as long as necessary for the purposes described in 
this Privacy Policy. This may include keeping your 
Site Visitor information after you have deactivated 
your account for the period of time needed for 
Skyroam to pursue legitimate business interests, 
conduct audits, comply with (and demonstrate 
compliance with) legal obligations, resolve 
disputes and enforce our agreements. Other than 
the stated cases, your Personal Data are deleted, 
destructed or anonymized as per the Law on 
Protection of Personal Data upon disappearance 
of reasons which require the processing.  
 
 
 
 
(5) How we Share and Disclose Information  
Skyroam Does Not Disclose Information to 
Unaffiliated Third Parties;  

Skyroam uses and discloses Personal Data as 
detailed in the Data Retention and Deletion 
Section, above. As explained within the 
Information Statement which can be accessed 
from Skyroam will not otherwise disclose your 
Personal Data to unaffiliated third parties 
without your expressed consent, except in the 
following limited circumstances: Site Vendors, 
Imminent Harm, Legal, Transfer of Site, and 
Security.  

 

 

 

 

 

Skyroam, Site Müşterileri tarafından sunulan 
İçeriği ve bilgileri, Site Müşterisi satın alma 
sözleşmesi ve Site Müşterisi’nin Hizmet 
fonksiyonlarını kullanımında geçerli hükümler 
dahil olmak üzere, Site Müşterisi’nin talimatları ve 
yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde 
saklayacaktır. Site Müşterisi verilerinin silinmesi ve 
Ürünlerin ve Hizmetlerin Site Müşterisi tarafından 
başka şekilde kullanılması, ilgili Site Ziyaretçilerinin 
bazı bilgilerin silinmesine ve/ veya kimliğinin 
gizlenmesine neden olabilir. Daha fazla bilgi için 
lütfen Yardım Merkezini inceleyin veya Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin. Skyroam, bu Gizlilik 
Politikasında açıklanan amaçlar için gerekli olduğu 
sürece sizinle ilgili diğer Site Ziyaretçi bilgilerini 
saklayabilir. Bu, Site Ziyaretçisi bilgilerinizin, 
hesabınızın devre dışı bırakılmasından sonra  
Skyroam’un yasal meşru menfaatlerini yerine 
getirmesi, denetim yapması, yasal yükümlülüklere 
uyması (ve bunlara uyumu göstermesi), 
anlaşmazlıkları çözmesi ve sözleşmelerimizi ifa 
etmesi için gereken süre boyunca hesabınızı 
kapattıktan sonra saklanmasını içerebilir. 
Belirtilen bu haller dışında Kişisel Verileriniz 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması halinde Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na uygun olarak silinmekte, yok edilmekte 
veya anonim hale getirilmektedir.  
 
(5) Bilgilerinizi Nasıl Paylaştığımız ve 
Açıkladığımız Hakkında 
Skyroam İlişkisi Olmayan Üçüncü Taraflara 
Bilgilerinizi Açıklamaz.  
 
Skyroam, yukarıdaki Veri Saklama ve Silme 
Bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan Kişisel 
Verilerinizi kullanır ve açıklar. Adresinden 
erişilebilen Aydınlatma Metninde açıklandığı 
üzere Skyroam, Kişisel Verilerinizi, aşağıdaki sınırlı 
durumlar dışında, sizin açık rızanız olmadan, bağlı 
olmayan üçüncü taraflara açıklamayacaktır: Site 
Tedarikçileri, Yakın Zarar, Yasal, Site’nin Transferi 
ve Güvenlik. 
  
 
 
 
 

https://www.skyroam.com/documents/15/Information_Statement.pdf
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Site Vendors  

Skyroam may employ other companies to 
perform functions on our behalf, such as (i) 
maintaining the Site, (ii) maintaining the server 
farm or farms that allow us to host your data, (iii) 
collecting information, (iv) responding to and 
sending electronic mail, or (vi) other functions 
necessary to our business. Skyroam may need to 
share your Personal Data with these companies 
(collectively, "Site Vendors"). Skyroam will 
provide Site Vendors with only that information 
necessary to perform their functions, and 
Skyroam will not allow such Site Vendor to use 
your Personal Data for any other purpose.  

Imminent Harm  

Skyroam may reveal your Personal Data to 
attorneys, private investigator organizations or 
law enforcement agencies if Skyroam believes (a) 
that you are in risk of harm from another, or (b) 
that you are harming or interfering (or will 
imminently harm or interfere) with others or 
violating (either intentionally or unintentionally) 
our Terms of Service or otherwise violating legal 
rights. Please note, however, that by specifying 
this exception from our privacy and data 
protection practices, Skyroam assumes no duty 
to monitor safety concerns on your behalf.  

 

Legal  

 

Skyroam will reveal your Personal Data, to the 
extent we reasonably believe we are required to 
do so by law, or in the unlikely event we become 
involved in a dispute with you, and such 
information is necessary to support or defend our 
position. In addition, if we receive legal process 
calling for the disclosure of your Personal Data 
we will attempt to notify you via the email 
address you supplied during registration within a 
reasonable amount of time before we respond to 
the request, unless such notification is not 
permitted. 

 

Site Tedarikçileri 
  
Skyroam, kendi adına (i) Site’nin  devamlılığının 
sağlanması, (ii) sunucu çiftliklerinin veya 
bilgilerinizi saklamamıza imkan sağlayan 
çiftliklerin devamlılığının sağlanması, (iii) bilgi 
toplanması, (iv) elektronik mail gönderilmesi veya 
alınması, (iv) ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi 
için gerekli diğer fonksiyonlar, gibi işlevlerin yerine 
getirilmesi için başka şirketleri istihdam edebilir. 
Skyroam’un Kişisel Verilerinizi bu şirketlerle (toplu 
olarak “Site Tedarikçileri”) paylaşması gerekebilir. 
Skyroam, Site Tedarikçilerine yalnızca işlevlerini 
yerine getirmek için gerekli bilgileri sağlar ve 
Skyroam, Site Tedarikçisinin Kişisel Verilerinizi 
başka bir amaç için kullanmasına izin vermez. 
 
Yakın Tehlike 
 
 Skyroam, (a) bir başkasına zarar verme riski 
taşıdığınıza inanıyorsa veya (b) başkalarına zarar 
verdiğiniz veya engellediğinize (veya zarar 
vereceğinize veya engelleyeceğinize inanıyorsa) 
veya Hizmet Şartlarımızı ya da diğer yasal hakları 
ihlal ettiğinizi (kasten veya kasıt olmadan) 
düşünüyorsa, Kişisel Verilerinizi avukatlara, özel 
soruşturma kuruluşlarına veya kolluk kuvvetlerine 
açıklayabilir.  Ancak, Skyroam, bu istisnayı gizlilik 
ve veri koruma uygulamalarında belirterek, sizin 
adınıza güvenlik kaygılarını takip etme görevini 
kabul etmemektedir.  
 
 
 
 
Yasal  
 
 
Skyroam Kişisel Verilerinizi, yasalar gereği yapmak 
zorunda olduğumuza makul bir şekilde inandığımız 
ölçüde veya ya da sizinle uyuşmazlığa düştüğümüz 
bir durumda bu bilgilerin konumumuzu 
desteklemek veya savunmak için gerekli olduğu 
kadarıyla açıklayabilir. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin 
açıklanmasını gerektirir yasal bir prosedür talebini 
aldığımızda, yasalar gereği bu bildirime izin 
verilmemesi haricinde, kayıt sırasında bize 
ilettiğiniz email adresi vasıtasıyla sizi söz konusu 



 

Transfer of Site  
 
Skyroam shall be entitled to transfer to a third 
party information it collects, including any 
Personal Data, in connection with a sale or 
transfer of all or substantially all of the assets of 
the business entity responsible for the 
information under this Policy, provided the 
acquiring third party has agreed to safeguard 
your Personal Data with protections that in all 
material respects are the same as or more 
protective than those set out in this Privacy 
Policy. You will be informed with electronic 
notice regarding such Transfer of Site and your 
information in the event such sale or transfer 
takes giving you an opportunity to review your 
options and opt out at that time.  
 
Security  
 
Skyroam has put in place security systems 
designed to prevent unauthorized access to or 
disclosure of information you provide to us, and 
Skyroam takes commercially reasonable steps to 
secure and safeguard this information, 
commensurate with the size and the 
demographics of Skyroam. 
In the event of a security breach, Skyroam will 
promptly notify you of any unauthorized access 
to your Site Customer information or Personal 
Data. Skyroam has incident management policies 
and procedures in place to handle such an event. 
 
(6) Age Limitations 
To the extent prohibited by applicable law, 
Skyroam does not allow use of our Services and 
Websites by anyone younger than 18 years old. If 
you learn that anyone younger than 18 has 
unlawfully provided us with personal data, please 
contact us and we will takes steps to delete such 
information at DPO@skyroam.com.   
 
 
(7) Changes to the Skyroam Privacy Policy 
Notification of Changes  

talebe yanıt vermeden önce makul sürede 
bilgilendirmeye çalışacağız.   
 
Site’nin Devri  
 
Skyroam, Kişisel Veriler dahil olmak üzere 
topladığı tüm bilgileri, işbu Politika kapsamında 
yer alan bilgilerden sorumlu olan işletme 
varlıklarının hepsinin veya büyük ölçüde hepsinin 
satılması veya devredilmesiyle ilgili olarak, edinen 
üçüncü tarafın, Kişisel Verilerinizi, tüm esaslı 
yönlerden, bu Gizlilik Politikasında belirtilenlerle 
aynı veya daha fazla koruyucu şekilde korumayı 
kabul etmesi şartıyla, üçüncü kişilere aktarmaya 
yetkilidir. Bu tür bir Site Transferi ile ilgili 
elektronik bildirim yapılarak satış veya devir 
işlemlerinde edindiğiniz bilgiler konusunda size 
seçeneklerinizi gözden geçirme ve ayrılma imkanı 
verilecektir. 
 
Güvenlik  
 
Skyroam, bize sağladığınız bilgilerin yetkisiz 
erişimini veya ifşa edilmesini önlemek için 
tasarlanmış güvenlik sistemlerini uygulamaya 
koymuştur ve Skyroam, Skyroam'ın boyutuna ve 
demografik özelliklerine uygun olarak, bu bilgileri 
güvence altına almak ve korumak için ticari olarak 
makul adımlar atmaktadır. Bir güvenlik ihlali 
durumunda, Skyroam derhal Site Müşteri 
bilgilerinize veya Kişisel Verilerinize herhangi bir 
yetkisiz erişim hakkında sizi bilgilendirecektir. 
Skyroam'ın böyle bir olayı ele almak için olay 
yönetimi politikaları ve prosedürleri vardır. 
 
(6) Yaş Sınırlamaları  
Yürürlükteki yasalarla yasaklanan ölçüde, Skyroam 
Hizmetlerimiz ve Web Sitelerimizin 18 yaşından 
küçük herhangi biri tarafından kullanılmasına izin 
vermez. 18 yaşından küçüklerin bize yasa dışı 
yollarla kişisel bilgiler verdiğini öğrenirseniz, lütfen 
bizimle iletişime geçin; DPO@skyroam.com  
adresinde bu bilgileri silmek için gerekli adımları 
atacağız. 
 
 
(7) Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler  
Değişikliklerin Bildirimi  

mailto:DPO@skyroam.com
mailto:DPO@skyroam.com


From time to time, Skyroam may change this 
Privacy Policy. If Skyroam makes any changes 
regarding disclosure of Personal Data to third 
parties, Skyroam will attempt to contact you prior 
to the date the modified policy is scheduled to 
take effect. Skyroam will post notice of the new 
Policy from the privacy link on our Site. With 
respect to Site Visitors, your use of our Site 
following any such change constitutes your 
agreement to follow and be bound by the Privacy 
Policy, as changed. With respect to Site 
Customers, no such material changes will take 
effect unless and until you have provided us with 
your explicit consent to such changes, in 
accordance with The Applicability of this Privacy 
Policy, as described above. 
 
(8) International Data Transfers and Contractual 
Terms 
In order to provide you with Skyroam Products 
and Services, information that you provide when 
you register your Skyroam hotspot and use our 
Service is sent to Skyroam Technology’s data 
centers in Hong Kong and stored securely. For EU 
Site Customers that use Skyroam Products and 
Services, you understand that transfer of this 
basic data is necessary to provide you with 
service and allow for us to service your Skyroam 
account.  nformation we collect may include your 
name, email, telephone number, billing and 
shipping address, and other depersonalized 
browsing information. We also collect and store 
data about the amount of data consumed, the 
date and time Daypasses are used, and the 
country you are in during the use of a 
Daypass.  Our systems may record information 
about the type of virtual SIM card that is running 
on your Skyroam hotspot as well.  
Skyroam, its authorized partners, or affiliates will 
not store or transmit any personal data to third 
parties without your direct consent or 
agreement.  Skyroam only collects the minimum 
amount of data necessary to provide you with 
account servicing and functionality of our 
Products and Services.  
  
 
 

Skyroam zaman zaman Gizlilik Politikasını 
değiştirebilir. Skyroam, Verilerinizin üçüncü 
şahıslara ifşa edilmesiyle ilgili herhangi bir 
değişiklik yaparsa, değiştirilen politikanın 
yürürlüğe girmesi planlanan tarihten önce sizinle 
iletişim kurmaya çalışacaktır. Skyroam, yeni 
Politikaya dair bildirimi Sitemizdeki gizlilik 
bağlantısından gönderecektir. Site Ziyaretçileri ile 
ilgili olarak, Sitemizi bu tür bir değişikliğin ardından 
kullanmanız, değiştirilen Gizlilik Politikasını kabul 
ve bununla bağlı kalmayı kabul ettiğinizi gösterir. 
Site Müşterileri ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen 
şekilde bu Gizlilik Politikasının Uygulanabilirliğine 
uygun olarak, bu tür değişikliklere açık onayınızı 
vermeden ve bize bildirmediğiniz sürece hiçbir 
esaslı değişiklik yürürlüğe girmeyecektir. 
 
 
(8) Yurtdışına Veri Aktarımı ve Sözleşme Şartları  
 
Skyroam Ürünleri ve Hizmetlerini sağlamak için, 
Skyroam hotspot cihazınızı kaydettirirken ve 
Hizmetlerimizi kullanırken sağladığınız bilgiler, 
Hong Kong'daki Skyroam Technology’e ait veri 
merkezlerimize gönderilir ve güvenli bir şekilde 
saklanır. Skyroam Ürünlerini ve Hizmetlerini 
kullanan AB Sitesi Müşterileri için, bu temel 
verilerin transferinin size hizmet sağlamak ve 
Skyroam hesabınıza hizmet vermemize izin 
vermek için gerekli olduğunu anlıyorsunuz. 
Topladığımız bilgiler adınızı, e-posta adresinizi, 
telefon numaranızı, faturalandırma ve gönderim 
adresinizi ve diğer kişisel olmayan gezinme 
bilgilerinizi içerebilir. Ayrıca, tüketilen veri miktarı, 
Daypass'lerin kullanıldığı tarih ve saat ile Daypass 
kullanımı sırasında bulunduğunuz ülke hakkında 
veri toplar ve depolarız. Sistemlerimiz Skyroam 
hotspot cihazınızda çalışan sanal SIM kartın türü 
hakkında da bilgi kaydedebilir. Skyroam, yetkili 
ortakları veya bağlı kuruluşları, doğrudan onayınız 
veya kabulünüz olmadan, hiçbir kişisel bilgiyi 
üçüncü şahıslara kaydetmez veya aktarmaz. 
Skyroam, yalnızca size Ürün ve Hizmetlerimizin 
hesap hizmetlerini ve işlevselliğini sağlamak için 
gereken minimum miktarda veriyi toplar. 
 
 
 



 
 
(9) Identifying the Controller and Processor 
Skyroam serves as the joint controller and 
processor for your customer data.  Whenever you 
purchase or obtain services or products from 
Skyroam directly, Skyroam will serve as the 
controller for that data, meaning that Skyroam 
will serve to store, protect and make decisions 
surrounding the use of your data.  Whenever you 
purchase, buy rent or use Skyroam hotspot 
devices, Skyroam will be the controller of that 
data. 
 
 
 (10) Your Rights, Consent, and Opt Out  
Consent by Site Visitors  

By accessing and using the Skyroam Site as a Site 
Visitor, you are acknowledging that you have 
read and understood this Privacy Policy and 
agree to be legally bound by it and any such 
notifications and opt ins as provided to you 
throughout the Site. If you do not agree with the 
terms of this Privacy Policy or such notifications, 
please refrain from using the Site.  

Consent by Site Customers  

If Skyroam decides to include features on the Site 
that allow online transactions, Site Customers 
submit contact information, and other 
information, to us via the Site. When you register 
as a Site Customer via the Site, you will be 
prompted to click an "I Accept" button linked to 
this Policy. Clicking "I accept" confirms your 
agreement to be bound by this Privacy Policy. 

To allow appropriate control over personally 
identifiable information, you can access the 
Personal Data you have provided to us via the 
Website, to change or update discretionary 
information that you have previously submitted 
or delete it. 

Changing or Removing Information; Opting Out 

Discretionary Account Information  

If Skyroam chooses to send to you bulletins, 
updates, or other unsolicited communications 

 
 
(9) Veri Sorumlusu ve İşleyeni Belirleme 
Skyroam, müşteri verileriniz için ortak sorumlu ve 
işlemci olarak hizmet vermektedir. Skyroam'dan 
doğrudan hizmet veya ürün satın aldığınızda veya 
elde ettiğinizde, Skyroam bu veriler için veri 
sorumlusu olarak görev yapacaktır; bu, 
Skyroam'un verilerinizin kullanımına ilişkin 
kararları alacağını ve verilerinizi korumak ve 
muhafaza etmek için hizmet vereceğini ifade eder. 
Skyroam hotspot cihazlarını satın aldığınızda, 
kiraladığınızda veya kullandığınızda, Skyroam bu 
verilerin sorumlusu olacaktır. 
 
(10) Haklarınız, Onay ve Vazgeçme 
Site Ziyaretçilerinin Onayı 
Skyroam Sitesine Site Ziyaretçisi olarak erişerek ve 
bunları kullanarak, bu Gizlilik Politikasını 
okuduğunuzu ve anladığınızı ve yasal olarak 
bunlarla bağlı olduğunuzu ve Sitede yer alan 
bildirimleri ve onayları kabul etmiş olursunuz. Bu 
Gizlilik Politikasının şartlarını veya bu bildirimleri 
kabul etmiyorsanız, lütfen Siteyi kullanmaktan 
kaçının. 
 
Müşterilerin Onayı  
Skyroam, Sitede çevrimiçi ödemelere izin veren 
özellikler eklemeye karar verirse, Site Müşterileri 
iletişim bilgilerini ve diğer bilgileri Site üzerinden 
bize gönderir. Site üzerinden Site Müşterisi olarak 
kaydolduğunuzda, bu Politikaya bağlı bir "Kabul 
Ediyorum" düğmesini tıklamanız istenecektir. 
"Kabul ediyorum" u tıklamak, bu Gizlilik 
Politikasına bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz 
anlamına gelir. 
 
Kişisel Verileriniz üzerinde uygun kontrole izin 
vermek için, daha önce gönderdiğiniz veya 
silmemizi istediğiniz kişisel bilgileri değiştirmek 
veya güncellemek için Web Sitesi aracılığıyla bize 
sağladığınız Kişisel Verilere erişebilirsiniz. 
 
 
Bilgilerinizi Değiştirmek, Kaldırmak; Ayrılma 
 
İsteğe Bağlı Hesap Bilgileri 



that are marketing-related materials, Skyroam 
will provide you with the ability to decline - or 
"opt-out of" - receiving such communications. 
Instructions for opting-out will be provided if and 
when Skyroam determines to send you such a 
communication.  

 

Opt Out  

Finally, in accordance with an Opt-Out, if you also 
request a deletion with your Opt-Out, Skyroam 
will remove your name and all other Personal 
Data from our databases compiled from the Site. 
You may request account deletion or share your 
privacy preferences with us through your account 
portal or by filling out this request form. Please 
understand, however that, if you request 
deletion of your information, you will be unable 
to utilize associated features of the Site and any 
associated services with your previous Site 
Customer information. You may not remove de-
identified or Aggregate Information from our 
databases. For more information about Deletion, 
please refer to the Data Retention and Deletion 
section in this Privacy Policy.  
 
 (11) Contacting Skyroam regarding EU GDPR or 
Data Privacy Questions 
For questions about GDPR, please email 
DPO@skyroam.com or visit our GDPR 
information page. Please feel free to contact 
Skyroam if you have any questions about this 
Privacy Policy or Skyroam’s practices, or if you are 
seeking to exercise any of your statutory rights.  
You may contact us at DPO@skyroam.com or at 
our mailing address below: 

For Customers in the US and Canada: 

Skyroam, Inc. LEGAL  
180 Sansom Street, 2nd Floor  
San Francisco, CA 94101 USA    

or 

For Customers outside the US and Canada: 

Skyroam GmBH  
Pappelalle 14, 10437 Berlin, Germany  

Skyroam size pazarlama ile ilgili materyaller olan 
bültenler, güncellemeler veya diğer talep 
edilmeyen iletişimleri göndermeyi seçerse, 
Skyroam size bu tür iletişimleri reddetme veya 
"Ayrılma" - imkanı sunar. Vazgeçme için talimatlar 
Skyroam'un size böyle bir iletişim göndermeye 
karar vermesi durumunda belirlenir. 
 
 
 
Ayrılma 
 
Son olarak, Ayrılmaya göre, ayrılma ile birlikte 
silme talebinde bulunursanız, Skyroam adınızı ve 
Siteden derlenen veritabanlarımızdan diğer tüm 
Kişisel Verilerinizi silecektir. Hesap portalı 
üzerinden veya bu istek formunu doldurarak 
hesap silme talebinde bulunabilir veya gizlilik 
tercihlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bununla 
birlikte, bilgilerinizin silinmesini talep ederseniz, 
Sitenin ilişkili özelliklerini ve önceki Site Müşteri 
bilgilerinizle ilişkili hizmetleri kullanamayacağınızı 
anlayın. Tanımlanmamış veya Toplu Bilgileri 
veritabanlarımızdan kaldıramazsınız. Silme 
hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu Gizlilik 
Politikasındaki Veri Saklama ve Silme bölümüne 
bakın. 
 
 
 
(11) AB Genel Veri Koruma Tüzüğü veya Kişisel 
Veri Soruları İçin  
Genel Veri Koruma Tüzüğü ile ilgili sorularınız için 
lütfen DPO@skyroam.com  adresine e-posta 
gönderin veya bilgi sayfamızı ziyaret edin. Bu 
Gizlilik Politikası veya Skyroam’ın uygulamaları 
hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya yasal 
haklarınızdan herhangi birini kullanmak 
istiyorsanız, lütfen Skyroam ile bağlantı kurmaktan 
çekinmeyin. Bize DPO@skyroam.com adresinden 
veya aşağıdaki posta adresimizden ulaşabilirsiniz: 
 
ABD ve Kanada’daki Müşterilerimiz için:  
Skyroam, Inc. LEGAL  
180 Sansom Street, 2nd Floor  
San Francisco, CA 94101 USA    
 
Veya  
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