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Exhibit B – SNIPPET ADS 
 

1. This Exhibit B to the Regulations for the 
Provision of Advertising Services (the 
“Regulations”) applies to Snippet Ads 
campaigns provided by RTB House to the 
Client. The Regulations are available at 
https://www.rtbhouse.com/terms-and-
conditions-rtbhouse-turkey/. 
 
 
 
 

2. This Exhibit B constitutes an integral part 
of the Regulations. The words and 
expressions beginning with capital 
letters in this Exhibit B shall have the 
meaning assigned to them in the 
Regulations. 
 
 

3. Snippet Ads Service consists of 
development of banner creations based 
on Client’s materials and a HTML code 
(hereinafter the “Tag”), which together 
allow, in communication with RTB 
House’s advertising technology 
(hereinafter the “RTB House 
Technology”), display of Client’s banner 
creations on websites (either desktop or 
mobile), mobile applications and other 
online environments containing digital 
advertising space (hereinafter jointly the 
“Inventory”). 
 
 
 
 

 
 
4. The Client hereby declares and warrants 

RTB House that: (a) it has entered into 
an agreement with a legal entity which 
owns or is legally authorized to dispose 
the Inventory available to the Client for 
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Ek B – SNİPPET REKLAMLAR 
 

1. Reklam Hizmetlerinin Sağlanmasına 
İlişkin Yönetmeliklere 
("Yönetmelikler") yönelik işbu Ek B, 
RTB House tarafından Müşteriye 
sağlanan Snippet Reklam kampanyaları 
için geçerlidir. Söz konusu 
Yönetmelikler, 
https://www.rtbhouse.com/terms-
and-conditions-rtbhouse-turkey/ 
adresinde mevcuttur. 
 

2. İşbu Ek B, söz konusu Yönetmeliklerin 
ayrılmaz bir kısmını teşkil etmektedir. 
İşbu Ek kapsamında büyük harflerle 
başlayan sözcükler ve ifadeler, söz 
konusu Yönetmelikler kapsamında 
kendilerine atfedilen anlama sahip 
olacaktır. 
 

3. Snippet Reklam Hizmeti, Müşterinin 
materyallerine ve herhangi bir HTML 
koduna (bundan böyle "Etiket" olarak 
anılacaktır) dayalı banner 
kreasyonlarının geliştirilmesinden 
oluşmaktadır; bunlar, hep birlikte, RTB 
House'un reklam teknolojisi (bundan 
sonra "RTB House Teknolojisi" olarak 
anılacaktır) ile iletişim içerisinde olmak 
üzere, Müşterinin banner 
kreasyonlarının, internet sitelerinde 
(ister masaüstü olsun ister mobil 
olsun), mobil uygulamalarda ve dijital 
reklam alanı içeren diğer çevrimiçi 
ortamlarda (bundan böyle birlikte 
"Envanter" olarak anılacaktır) 
görüntülenmesini sağlamaktadır. 
 

4. Müşteri, işbu belge vesilesiyle, RTB 
House’a, (a) işbu Sözleşme uyarınca, 
Müşterinin banner kreasyonlarının 
gösterilmesine ilişkin olarak, Müşteriye 
sunulan Envanterin sahibi olan veya 

 

https://www.rtbhouse.com/terms-and-conditions-rtbhouse-turkey/
https://www.rtbhouse.com/terms-and-conditions-rtbhouse-turkey/
https://www.rtbhouse.com/terms-and-conditions-rtbhouse-turkey/
https://www.rtbhouse.com/terms-and-conditions-rtbhouse-turkey/


 

display of Client’s banner creations 
pursuant to this Agreement (hereinafter 
the “Publisher”), (b) pursuant to the 
agreement with the Publisher, the Client 
is authorized to have the Tags installed 
on the Inventory and display Client’s 
banner creations developed hereunder, 
(c) the Inventory shall comply at all 
times with all applicable laws, 
regulations, advertising and marketing 
codes of practice in the jurisdictions 
where the Client’s banner creations are 
displayed in connection with this 
Agreement, in particular that the 
Inventory does not display, refer to, link 
to, or endorse any content which 
includes: nudity, sex or adult content, 
tobacco, alcohol, drugs, medications, 
healthcare products, gambling or similar 
money-making opportunities, firearms 
and weapons, misleading content, 
harassment or hate speech, illegal or 
legally questionable activity, language or 
images which are violent, disrespectful, 
vulgar or offensive, or which infringes 
intellectual property rights, (d) neither 
the Client nor the Publisher, directly or 
indirectly, collects information from 
users known by the Client or the 
Publisher to be under the age of 16 
(sixteen) or uses any service to select or 
target Client’s banner creations based 
on knowledge or inference that a user is 
under the age of 16 (sixteen), user’s past 
visits to any Inventory that is directed to 
children, information deemed sensitive 
by any applicable law or self-regulatory 
program or in a manner inconsistent 
with the Agreement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

söz konusu Envanteri yasal olarak 
elden çıkarma yetkisine sahip olan 
herhangi bir tüzel kişilik (bundan böyle 
"Yayıncı” olarak anılacaktır) ile 
herhangi bir sözleşme akdetmiş 
olduğunu ve (b) Müşterinin, Yayıncı ile 
akdedilen sözleşme uyarınca, söz 
konusu Etiketlerin Envantere 
yerleştirilmesini ve Müşterinin işbu Ek 
kapsamında geliştirilen banner 
kreasyonlarının görüntülenmesini 
sağlama yetkisine sahip olduğunu ve 
(c) bilhassa Envanterin, çıplaklık, cinsel 
veya yetişkinlere yönelik içerik, tütün, 
alkol, uyuşturucular, ilaçlar, sağlık 
ürünleri, kumar veya benzer para 
kazandıran olanaklar, ateşli silahlar ve 
tabancalar, yanıltıcı/aldatıcı içerik, 
taciz veya nefret söylemi, yasadışı veya 
yasal olarak şüpheli faaliyet, şiddet 
içerikli, nezaketsiz/saygısız, müstehcen 
veya incitici ya da fikri mülkiyet 
haklarını ihlal eden lisan veya 
görüntüler gibi hususları içeren 
herhangi içeriği göstermemesi, söz 
konusu herhangi bir içeriğe atıfta 
bulunmaması ve söz konusu herhangi 
bir içerik ile bağlantılı olmaması veya 
söz konusu herhangi bir içeriği 
desteklememesi olmak üzere, 
Envanterin, Müşterinin banner 
kreasyonlarının işbu Sözleşme ile 
bağlantılı olarak gösterildiği yargı yetki 
bölgelerindeki geçerli bilcümle 
kanunlara, yönetmeliklere, reklam ve 
pazarlama ile ilgili uygulama esaslarına 
daima uygun olacağını ve (d) 
Müşterinin ve Yayıncının, kullanıcının 
16 (on altı) yaşından küçük olduğu 
ve/veya geçmişte çocuklara yönelik 
herhangi bir Envanteri ziyaret etmiş 
olduğu bilgi veya çıkarım ya da 
herhangi bir geçerli kanun veya 
kendiliğinden düzenleyici program 
tarafından ya da Sözleşmeye uygun 
olmayan bir şekilde hassas olarak 
addedilen herhangi bir bilgi 
doğrultusunda, Müşterinin banner 



 

 
 
 
 
 

5. The Client shall ensure that (a) Client’s 
banner creations are not included, 
directly, indirectly or through any third 
parties, in a browser window generated 
by any malware, adware, spyware, P2P 
application, viruses, “Trojan horses”, 
“computer worms”, “time bombs” or 
data erasers, or any other malware 
which can interfere or disrupt the 
integrity of RTB House Technology or 
Tags and (b) RTB House Technology or 
Tags shall not be commercially exploited 
or made available (sold, licensed, rented 
etc.) by the Client or the Publisher for 
the purposes other than proper 
performance of Snippet Ads Service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. The Client shall not, directly or indirectly, 
generate impressions for or clicks on or 
related to any Client’s banner creations, 
through any automated, fraudulent or 
other invalid means, including, but not 
limited to repeated manual clicks, use of 
robots or other automated query tools 
and/or computer-generated search 
requests. 
 

 

 

7. The Client shall not and shall ensure that 
the Publisher does not, directly or 
indirectly, modify, adapt, translate, 
prepare derivative works from, 

kreasyonlarını seçmek veya 
hedeflemek üzere herhangi bir hizmet 
kullanmayacağını beyan ve taahhüt 
etmektedir. 
 

5. Müşteri, (a) Müşterinin banner 
kreasyonlarının, doğrudan veya dolaylı 
olarak ya da üçüncü taraflar 
vasıtasıyla, herhangi bir kötü amaçlı 
yazılım, reklam yazılımı, casus yazılım, 
P2P uygulaması, virüsler, "Truva 
atları", "bilgisayar solucanları", "saatli 
bombalar" veya veri silicileri ya da RTB 
House Teknolojisinin veya Etiketlerin 
bütünlüğünü engelleyebilecek veya 
bozabilecek diğer kötü amaçlı 
yazılımlar yoluyla üretilen herhangi bir 
tarama penceresine dahil 
edilmemesini ve (b) RTB House 
Teknolojisinin veya Etiketlerin, Müşteri 
veya Yayıncı tarafından, Snippet 
Reklam Hizmetinin gerektiği şekilde 
gerçekleştirilmesi dışındaki amaçlar 
doğrultusunda, ticari olarak 
kullanılmayacak veya kullanıma 
sunulmayacak (satılmayacak, 
lisanslandırılmayacak, kiralanmayacak, 
vb.) olmasını sağlayacaktır. 
 

6. Müşteri, doğrudan veya dolaylı olarak, 
tekrarlanan manüel tıklamalar, 
robotların veya diğer otomatik sorgu 
araçlarının ve/veya bilgisayar 
aracılığıyla oluşturulan arama 
taleplerinin kullanımı da dahil olmak, 
ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, 
herhangi bir otomatik, sahte veya 
diğer geçersiz araçlar vasıtasıyla, 
herhangi bir Müşteri banner 
kreasyonuna ilişkin veya bunlar ile ilgili 
gösterimler veya tıklamalar 
oluşturmayacaktır. 
 

7. Müşteri, doğrudan veya dolaylı olarak, 
RTB House Teknolojisini veya 
Etiketlerini değiştirmeyecek, 
uyarlamayacak, dönüştürmeyecek, 



 

decompile, reverse engineer, 
disassemble or otherwise attempt to 
derive source code from RTB House 
Technology or Tags, or create or attempt 
to create a substitute or similar service 
or product through the use of or access 
to RTB House Technology or Tags or 
proprietary information or materials 
related hereto. Notwithstanding the 
above, the Client is allowed to modify 
Tags in line with guidance provided by 
RTB House for ad server tracking 
purposes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. RTB House authorizes the Client to use 
banner creations and Tags provided by 
RTB House to the Client hereunder, 
solely in order to use Snippet Ads 
Service as specified in this Agreement 
and only for the duration of the 
Agreement. The Client shall ensure that 
the Publisher shall only use banner 
creations and Tags strictly within the 
scope specified in this section. 
 

 

9. RTB House shall not be liable to the 
Client for any damage caused as a result 
of any act or omission of the Publisher, 
the Client or any third parties contracted 
by them. 
 

 

 

 

 

bunlardan elde edilen çalışmalar 
hazırlamayacak, bunları derlemeyecek, 
bunlarla ilgili tersine mühendislik 
gerçekleştirmeyecek, bunlara ilişkin 
kaynak kod oluşturmayacak veya sair 
şekilde bunlardan kaynak kod elde 
etmeye çalışmayacak ya da RTB House 
Teknolojisini veya Etiketlerini veya 
bunlara ilgili özel bilgileri veya 
materyalleri kullanmak bunlara erişim 
sağlamak yoluyla herhangi bir yedek 
veya benzer hizmet veya ürün 
oluşturmayacak veya oluşturmaya 
çalışmayacak olup, Yayıncının da söz 
konusu hususları gerçekleştirmemesini 
sağlayacaktır. Yukarıda belirtilmekte 
olan hususlara bakılmaksızın, 
Müşterinin, reklam sunucusu izleme 
amacıyla, RTB House tarafından 
sağlanan rehberlik doğrultusunda 
Etiketleri değiştirmesine izin 
verilmektedir. 
 

8. RTB House, Müşteriye, yalnızca işbu 
Sözleşme kapsamında belirtildiği üzere 
ve yalnızca Sözleşme süresince Snippet 
Reklam Hizmetini kullanmak amacıyla, 
RTB House tarafından Müşteriye 
sağlanan banner kreasyonlarını ve 
Etiketleri kullanma yetkisi vermektedir. 
Müşteri, Yayıncının, banner 
kreasyonlarını ve Etiketleri, yalnızca 
işbu madde kapsamında belirtilmekte 
olan kapsam dahilinde kullanmasını 
sağlayacaktır. 
 

9. RTB House, Yayıncının, Müşterinin 
veya bunlar ile anlaşmalı olan üçüncü 
tarafların herhangi bir eyleminden 
veya ihmalinden kaynaklanan herhangi 
bir zarardan Müşteriye karşı sorumlu 
olmayacaktır. 
 

 

 

 



 

DATA PROCESSING PROVISIONS 
 
10. For the purpose of conducting Snippet 

Ads campaigns, RTB House will process 
Internet users’ data which may be 
deemed personal data (or personally-
identifiable information) collected on 
the Inventory, which include: (i) unique 
online identifiers (e.g. cookie ID), (ii) IP 
addresses; (iii) URLs of websites visited 
by the user, (iv) data related to ad 
impressions and user's interactions with 
ads, (v) geolocation data; (vi) 
timestamps, (vii) technical browser and 
device information. 
 
 
 
 

11. The Client shall ensure that data 
referred to in section 10 is collected and 
may be processed for the purposes of 
conducting digital advertising campaigns 
in accordance with any applicable laws, 
which may include in particular the EU 
General Data Protection Regulation 
(2016/679), any national legislation 
implementing the EU Privacy and 
Electronic Communications Directive 
(2002/58/EC) or any future national or 
European legislation replacing this 
directive, as well as any other national 
legislation governing the processing of 
such data applicable to any of the 
Parties (hereinafter, the “Applicable 
Laws”). In particular the Client shall: 
 

 

 

 

 

(a) oblige the Publisher in the 
agreement referred to in section 4 
to transparently and in accordance 
with the Applicable Laws inform the 
users about the collection of their 
data on the Inventory and 

VERİ İŞLEME HÜKÜMLERİ 
 
10. RTB House, Snippet Reklam 

kampanyalarının gerçekleştirilmesi 
amacıyla, İnternet kullanıcılarının, 
Envanterde toplanan kişisel veriler 
(veya kişisel olarak tanımlanabilir 
bilgiler) olarak addedilebilecek olan ve 
(i) yegane çevrimiçi tanımlayıcıları 
(örneğin; çerez kimliği), (ii) IP 
adreslerini, (iii) kullanıcı tarafından 
ziyaret edilen internet sitelerinin 
URL'lerini, (iv) reklam gösterimleri ve 
kullanıcının reklamlarla etkileşimleri ile 
ilgili verileri, (v) coğrafi konum 
verilerini, (vi) zaman damgalarını, (vii) 
teknik tarayıcı ve cihaz bilgilerini 
içeren verilerini işleyecektir. 
 

11. Müşteri, 10. Madde kapsamında atıfta 
bulunulan verilerin toplanmasını ve 
bilhassa AB Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği (2016/679) ve AB Gizlilik 
ve Elektronik İletişim Direktifini 
(2002/58/EC) uygulayan herhangi bir 
ulusal mevzuat veya söz konusu 
direktifin yerini alan gelecekteki 
herhangi bir ulusal mevzuat veya 
Avrupa mevzuatı ile Taraflardan 
herhangi biri için geçerli olan söz 
konusu verilerin işlenmesini 
düzenleyen diğer herhangi bir ulusal 
mevzuatı içerebilecek olan herhangi 
bir geçerli kanun (bundan sonra 
"Geçerli Kanunlar” olarak anılacaktır) 
gereğince, dijital reklam 
kampanyalarının gerçekleştirilmesi 
amaçları doğrultusunda 
işlenebilmesini sağlayacaktır. Müşteri, 
bilhassa: 
 

(a) Yayıncıyı, 4. Madde kapsamında 
atıfta bulunulan sözleşme 
kapsamında, şeffaf bir şekilde ve 
Geçerli Kanunlar gereğince, 
kullanıcıları, kişiselleştirilmiş 
reklam kampanyalarının 
gerçekleştirilmesi amacıyla, 



 

processing thereof by RTB House 
for the purposes of conducting 
personalized advertising campaigns, 
as well as to allow the users to get 
acquainted with RTB House Privacy 
Policy, available at: 
https://www.rtbhouse.com/privacy-
center/services-privacy-policy/; and 
 
 
 
 
 

(b) if required by the Applicable Laws, 
obtain or oblige the Publisher in the 
agreement with the Publisher 
referred to in section 4 to obtain a 
valid consent from each user to 
collect their data by means of 
tracking technologies (such as 
cookies), and to processing of their 
personal data by RTB House as a 
data controller for the purposes of 
conducting personalized advertising 
campaigns. 

 

 

 

12. The Client acknowledges that the 
consent referred to in section 11 (b) may 
be obtained through a Consent 
Management Platform (CMP) registered 
with IAB Europe Transparency & 
Consent Framework, a technical and 
legal framework established by IAB 
Europe, allowing to collect, store and 
transmit Internet users’ consents to 
processing their personal data. 
 
 
 

13. In case the Client receives a request 
regarding user's rights under the 
Applicable Laws, the Client shall, 
whenever relevant, direct such user to 
RTB House in order to enable RTB House 

Envanterde yer alan verilerinin 
toplanması ve söz konusu 
verilerinin RTB House tarafından 
işlenmesi hususunda 
bilgilendirmeye ve de 
kullanıcıların, 
https://www.rtbhouse.com/priva
cy-center/services-privacy-policy/ 
adresinde bulunan RTB House 
Gizlilik Politikası hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamaya 
mecbur kılacaktır; 
 

(b) Geçerli Kanunlar kapsamında 
gerekli görülmesi halinde, 
verilerinin izleme teknolojileri 
(çerezler gibi) aracılığıyla 
toplanması ve kişisel verilerinin, 
kişiselleştirilmiş reklam 
kampanyalarının 
gerçekleştirilmesi amacıyla veri 
denetleyicisi olarak RTB House 
tarafından işlenmesi için her bir 
kullanıcıdan geçerli bir izin alacak 
ve 4. Madde kapsamında atıfta 
bulunulan Yayıncı ile akdedilen 
sözleşme kapsamında Yayıncıyı da 
söz konusu izni almaya mecbur 
kılacaktır. 

 

12. Müşteri, 11 (b) sayılı madde 
kapsamında atıfta bulunulan iznin, IAB 
Europe tarafından oluşturulan ve 
İnternet kullanıcılarının kişisel 
verilerinin işlenmesine ilişkin 
onaylarının toplanmasını, saklanmasını 
ve iletilmesini sağlayan teknik ve yasal 
bir çerçeve olan IAB Europe Şeffaflık 
ve Onay Çerçevesine kayıtlı bir Onay 
Yönetim Platformu (CMP) aracılığıyla 
alınabileceğini ikrar etmektedir. 
 

13. Müşterinin, Geçerli Kanunlar 
kapsamındaki kullanıcı hakları ile ilgili 
herhangi bir talep alması halinde, 
Müşteri, ilgili olan her durumda, RTB 
House'un söz konusu kullanıcının 
talebine doğrudan yanıt vermesini 
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to respond directly to such user's 
request. The Client shall immediately 
notify RTB House in writing of any 
request, inspection, audit or 
investigation by any authority 
concerning data processed in 
accordance with this Exhibit. 
 

 

 

14. Whenever necessary, the Client shall co-
operate with RTB House and provide 
sufficient information to remediate or 
minimize any effects of and investigate 
any data breach, breach of security 
leading to the accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, 
unauthorized disclosure of, or access to, 
data transmitted, stored or otherwise 
processed (hereinafter, the “Data 
Breach”). The Client shall identify the 
cause of the Data Breach and take all 
necessary further steps in accordance 
with applicable laws or instructions by 
RTB House. The Client shall notify RTB 
House without undue delay, not later 
than 24 (twenty-four) hours after 
becoming aware of any Data Breach that 
may affect RTB House. Unless required 
by the applicable laws, the Client shall 
not communicate with any third party, 
including but not limited to the media, 
vendors, consumers and affected 
individuals regarding any Data Breach 
without prior consultation with RTB 
House. 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. The above provisions do not affect any 
prior arrangements made between the 

sağlamak amacıyla, söz konusu 
kullanıcıyı, RTB House'a 
yönlendirecektir. Müşteri, RTB 
House’a, işbu Ek gereğince işlenen 
veriler ile ilgili olarak herhangi bir 
otorite tarafından gerçekleştirilen 
herhangi bir talep, inceleme, denetim 
veya soruşturma ile ilgili olarak derhal 
yazılı bildirimde bulunacaktır. 
 

14. Müşteri, gerekli görülmesi halinde, 
RTB House ile işbirliği gerçekleştirecek 
olup, herhangi bir ihlali ve iletilen, 
saklanan veya sair şekilde işlenen 
verilerin kazara veya yasadışı olarak 
imha edilmesine, kaybolmasına, 
değiştirilmesine, yetkisiz olarak 
açıklanmasına veya söz konusu 
verilere erişim sağlanmasına neden 
olan herhangi bir güvenlik ihlalinin 
(bundan böyle "Veri İhlali" olarak 
anılacaktır) etkilerini düzeltmek veya 
en aza indirmek ve bunlar ile ilgili 
araştırma gerçekleştirmek üzere 
yeterli bilgi sağlayacaktır. Müşteri, Veri 
İhlalinin nedenini tespit edecek olup, 
geçerli kanunlar veya RTB House 
tarafından verilen talimatlar 
gereğince, gerekli bilcümle işlemleri 
gerçekleştirecektir. Müşteri, RTB 
House'a, RTB House’u etkileyebilecek 
herhangi bir Veri İhlalinden haberdar 
olduktan sonra en geç 24 (yirmi dört) 
saat içerisinde gecikmeksizin 
bildirimde bulunacaktır. Geçerli 
Kanunlar kapsamında gerekli 
görülmediği sürece, Müşteri, RTB 
House'a önceden danışmaksızın, 
herhangi bir Veri İhlali ile ilgili olarak, 
medya, satıcılar, tüketiciler ve 
etkilenen şahıslar da dahil olmak, 
ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, 
herhangi bir üçüncü taraf ile iletişim 
kurmayacaktır. 
 

15. Yukarıda belirtilmekte olan hükümler, 
kullanıcıların verilerinin, Snippet 
Reklam kampanyaları dışındaki 



 

Parties regarding the processing of 
users’ data for services other than 
Snippet Ads campaigns. 
 

 

16. This Exhibit B has been made in English 
and Turkish language. In the event of 
any discrepancies between the English 
version and Turkish version, the Turkish 
version shall prevail. 

hizmetlere ilişkin olarak işlenmesi 
hususunda Taraflar arasında 
akdedilmiş herhangi bir anlaşmayı 
etkilememektedir. 
 

16. İşbu Ek B, İngilizce ve Türkçe 
lisanlarında akdedilmiştir. İngilizce 
versiyon ile Türkçe versiyon arasında 
herhangi bir uyuşmazlık olması 
halinde, Türkçe versiyon hakim 
gelecek ve geçerli olacaktır. 

 


