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Bu bildirim, bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve bilgilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili
haklarınızın neler olduğunu açıklamaya yöneliktir.

BİZ KİMİZ
4Sight Imaging Limited (’Şirket'), İngiltere ve Galler'de 05214775 şirket numarasıyla kayıtlı
özel bir limited şirkettir. Şirketin iletişim adresi: 4Sight Imaging, 5. Kat (Solda), 120 Bark
Street, Bolton, BL1 2AX.
Şirket, veri koruma amaçlı Veri sorumlusudur. Bu, Şirketin bilgilerinizi toplayıp sakladığı ve
ne için kullanılacağına karar verdiği anlamına gelir. Şirket, Birleşik Krallık için geçerli olan
veri koruma mevzuatının gerekliliklerine tabidir ve kişisel verilerinizi yasalara uygun olarak
kullanmalıdır. Şirket, ZA060678 sicil numarası ile Bilgi Komiserliği Ofisine (ICO) kayıtlıdır.

BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ
Rachael Jackson'ı Veri Koruma Yöneticimiz olarak atadık ve bu gizlilik bildirimini, veri
koruma ile ilgili sorunları veya sorguları görüşmek üzere onunla iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: 01204 216162
E-posta: info@4sightimaging.com
Posta: 4Sight Imaging, 5. Kat (Solda), 120 Bark Street, Bolton, BL1 2AX

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİYORSANIZ
Analizler ve çerezler
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, standart internet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış
kalıplarının ayrıntılarını toplamak için Google Analytics'i (üçüncü taraf bir hizmet) kullanırız.
Bunu, insanların web sitemizi nasıl kullandığını, örneğin web sitemizi kaç kişinin ziyaret
ettiğini ve hangi alanlara baktıklarını öğrenebilmemiz için yapıyoruz.

IP adresinizin tanımlanamamasını sağlayarak bu bilgileri anonimleştirdik.
Google Analytics tarafından oluşturulan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
sunucularda Google'a iletilir ve Google tarafından saklanır. Google, veri koruması için AB
tarafından onaylanan belirli güvenlik standartlarını karşılama yükümlülüğü altına sokan
standart sözleşme maddelerini (AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir) kabul etmiştir.
Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, bizim için web sitesi etkinliği hakkında
raporlar derlemek ve bize web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler
sunmak amacıyla bilgileri Şirket adına kullanacaktır.
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Tarayıcınızdaki ayarlar aracılığıyla Google Analytics tarafından kullanılan çerezlerin
kullanımını reddedebilirsiniz (aşağıdaki çerezler bölümüne bakınız). Tüm web sitelerinde
Google Analytics tarafından izlenmekten çıkmak için şu adresi ziyaret edin:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bilgilerinizi bu şekilde kullanmak için yasal dayanağımız iki yönlüdür:
1) Web sitemizin nasıl kullanıldığını anlama konusundaki meşru çıkarlarımız için ve
2) Web sitemize ilk eriştiğinizde karşınıza çıkacak olan onay çubuğu üzerinden analiz ve
çerez kullanımımıza ilişkin onayınız.

İletişim formumuzu kullanma
İletişim formumuzu doldurarak ve göndererek kişisel bilgilerinizi bize iletirseniz, bilgilerinizi
aşağıdaki amaçlarla kullanırız:



İletişim isteğinize yanıt vermek için sizinle iletişime geçmek.



Bize bu konuda açık yetki verdiğiniz firma ve hizmetleri hakkında size bilgi göndermek.

İletişim bilgilerinizi elektronik pazarlama veri tabanımıza ekleyeceğiz ve iletişim bilgilerinizi
bu şekilde kullanmamıza onay verdiğiniz sürece bunları saklayacağız.
Bilgilerinizi bu şekilde kullanmak için yasal dayanağımız iki yönlüdür:

1) Hizmetlerimizi pazarlamadaki meşru çıkarlarımız ve
2) Açık rızanız üzerine (yasaların gerektirdiği durumlarda).

Bize açıkça yetki vermediğiniz veya yasaların gerektirdiği durumlar dışında, iletişim
formumuz aracılığıyla alınan bilgileri hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.
FİRMAMIZA BAŞVURU YAPARSANIZ
Şirkete soru sorduğunuzda yaptığınız ancak bu soruyu takiben bize talimat vermediğiniz
durumlarda, sorunuzun ayrıntılarını 12 aya kadar sistemlerimizde tutacağız. Bu, konuyu
birkaç hafta veya ay sonra bizimle tekrar görüşmeniz durumunda sorunuzu geri alabilmemizi
sağlamak, bu nedenle bizimle olan deneyiminizi geliştirmek ve sorunuzu işleme şeklimizle
ilgili herhangi bir şikâyette bulunulması halinde bunu arayabilmemizi sağlamak için meşru
çıkarlarımız içindir. Bu süreden sonra bize verdiğiniz kişisel verilerinizle birlikte sorgunuzun
kaydı sistemlerimizden kalıcı olarak silinecektir.
Gelecekte ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz hizmetlerimizin ayrıntılarını göndermek için
sizden onay alırsak, bu tür materyalleri göndermeyi bırakmamızı isteyene kadar iletişim
bilgilerinizi pazarlama veri tabanımızda tutacağız. Bunun e-posta yoluyla olduğu durumlarda,
her birindeki abonelikten çıkma özelliğini ve size gönderdiğimiz herhangi bir pazarlama epostasını kullanarak herhangi bir noktada pazarlama aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
Bilgileriniz, sizden artık pazarlama materyalimizi almak istemediğinize dair bir bildirim
aldıktan sonra ve bildiriminizin alınmasından bir aydan daha uzun bir süre sonra mümkün
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olan en kısa sürede sistemlerimizden kaldırılacaktır.
EĞER BİR MÜŞTERİYSENİZ
Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Kişisel verilerinizi gizli tutuyoruz ve aşağıdaki nedenler dışında üçüncü taraflara ifşa
etmeyeceğiz:
(a) Sizin tarafınızdan yetkilendirilmişsek.
(b) Size sağladığımız ürün ve / veya hizmetlerin bir parçası olarak (sizinle olan sözleşmemizi
yerine getirmek için) gerekli ise.
(c) Yasaların gerektirmesi halinde.
(d) Meşru çıkarlarımızın veya üçüncü bir tarafın çıkarlarının amaçları için gerekliyse (başka
bir deyişle, ifşa veya işleme için zorlayıcı bir gerekçemiz varsa).
(e) Hayati çıkarlarınızı veya başka bir kişinin çıkarlarını korumak, yani bir hayatı korumak için
gerekliyse.
Kişisel verilerinizi işleme nedenlerimiz de yukarıda listelenen beş kategoriden en az birine
girecektir.
Müşterilerimize ait hiçbir özel kişisel veri kategorisini işlemiyoruz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanağımız hakkında daha fazla bilgi almak
isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz
Bilgilerinizi öncelikle otomatik vizyon yazılım ürün ve hizmetlerimizi size sunmak için
kullanırız.
Bilgilerinizi
ayrıca
muhasebe
ve
faturalandırma
amacıyla,
yasal
yükümlülüklerimize uymak ve işimizi etkin bir şekilde yönetmek için de kullanırız. Yetkiniz
dahilinde, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya
etkinliklerimiz hakkında da size bilgi gönderebiliriz. Bunun için yazılı onayınızı alacağız.
Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşma
Yetkiniz dahilinde, size ürün ve hizmet sunmamıza yardımcı olmak için diğer
profesyonellerle birlikte çalışabiliriz ve sizinle ilgili bilgileri onlara açıklamamız gerekebilir.
Örnekler yazılım geliştiricileri, donanım sağlayıcıları vb. içerir. Bunu yapmak için onayınızı
isteyeceğiz.
Bazen verimliliğinizi ve müşteri deneyiminizi artırmak için işimizin bir kısmını diğer kişilere
veya şirketlere dış kaynak sağlarız. Her zaman gerekli özeni göstereceğiz ve bu tür dış
kaynaklı sağlayıcılardan gizlilik taahhütleri alacağız. Hizmetimizin ilgili yönlerini
sağlayıcılarımıza uygun şekilde dış kaynak kullanmamızdan memnun olup olm adığınız
konusunda yazılı onayınızı alacağız. Dış kaynak kullanım düzenlemelerimiz hakkında daha
fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Sizinle iletişime geçmek
Bize bir e-posta adresi verirseniz, bunu yapmamızı istemediğinizi yazılı olarak bildirmediğiniz
sürece sizinle e-posta yoluyla yazışabiliriz. E-postanın güvenli olmayabileceğini kabul
ediyorsunuz. E-posta yazılı yazışma olarak değerlendirilecektir ve bir e-postanın iddia edilen
göndericisinin gerçek gönderici olduğunu ve bir e-postada atıfta bulunulan açık veya zımni
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onay veya yetkilerin geçerli olarak verildiğini varsayma hakkımız vardır. Bilgi Yönetimi ve
Güvenlik Politikasına uygunluğu sağlamak için Şirketin izleme faaliyetlerinin bir parçası
olarak sizinle Şirketteki herhangi bir posta alıcısı arasında gönderilen e-posta yazışmalarını
izleyebileceğini ve okuyabileceğini lütfen unutmayın.
Talep ettiğiniz yöntemle sizinle iletişim kurmayı hedefleyeceğiz. Çoğu zaman bu yazılı
olacaktır, ancak uygunsa telefonla da olabilir.
Bize materyal göndermek için faks veya e-posta adresleri sağladığınız durumlarda,
düzenlemelerinizin çıkarlarınızı korumak için yeterince güvenli ve gizli olmasını sağlamaktan
siz sorumlusunuz. Alternatif bir yöntem kullanmak için bu iletişim yönteminin güvenli olup
olmadığını bize bildirmelisiniz.
Kişisel verilerin korunması
İnternet güvenli değildir ve bu şekilde hassas bilgiler gönderirseniz veya bizden bunu
yapmamızı isterseniz riskler vardır. Lütfen e-posta ile gönderdiğimiz verilerin düzenli olarak
şifrelenmediğini unutmayın.
Gönderilen veya alınan e-postalarda virüs taraması yaparak bilgisayar sistemlerimizin
bütünlüğünü korumak için makul adımlar atacağız. Bilgisayar sistemleriniz için de aynısını
yapmanızı bekliyoruz.
Banka bilgileri
Banka hesap bilgilerimizi, sizin işiniz süresince değiştirmemiz pek olası değildir. Her
halükarda, ayrıntılarımızın değiştiğini size bildirmek için sizinle asla e-posta yoluyla iletişime
geçmeyeceğiz. Bu Şirketten olduğu iddia edilen, şüpheli gördüğünüz veya herhangi bir
endişeniz olan (ne kadar küçük olursa olsun) herhangi bir iletişim alırsanız, lütfen hemen
ofisimizle telefonla iletişime geçin.
Kişisel verilerinizi saklamak
Bilgilerinizi hem elektronik ortamda hem de kâğıt formatında saklayabiliriz. Bilgilerinizin gizli
kalmasını sağlamak için tüm makul önlemleri kullanacağız ve bilgilerinizin herhangi birinin
yayınlandığına inanırsak derhal size bilgi vereceğiz.
Kişisel verilerinizin saklanması ve imha edilmesi
İş ilişkimiz sona erdikten sonra müşteri kayıtlarınızı, saklama sürelerimiz doğrultusunda
ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren en az 6 yıl süreyle arşiv depomuzda tutacağız. Bu süre
geçtikten sonra müşteri kayıtlarınızı güvenli bir şekilde imha edeceğiz ve/veya elektronik
kayıtlarımızdan sileceğiz. Bu gerçekleştikten sonra kayıtlarınız artık kullanılamayacaktır.
Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışına aktarma
Bilgilerinizi Birleşik Krallıkta ve AEA dışındaki diğer ülkelerde saklayacağız. Bu verileri
korumak için uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Bu, verileri işlemek ve depolamak
için bulut tabanlı yazılım ürünlerini kullandığımız ve bu yazılım sağlayıcılarının AEA dışında
veri merkezlerine sahip olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Eğer daha fazla bilgi istiyorsanız
lütfen bizimle iletişime geçiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TEST VERİLERİ VİDEO ÇEKİMLERİMİZDE ALDIYSAK
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Alabileceğimiz kişisel veriler
Otomatik vizyon yazılım ürünlerimizi test etmek amacıyla test verilerini yakalamak için video
kameralarımızı kullandığımızda, test verilerimizi yakaladığımız alanlarda bulunan halka ait
bazı kişisel verileri yakalarız.
Kişisel veriler öncelikle araç kayıt numaraları şeklindedir, ancak bazı durumlarda insanların
canlı görüntülerini yakalayabiliriz. Genellikle bir kişinin canlı görüntüsünü ancak
kameralarımızın önünden geçerlerse çekeriz. Çekimlerimiz tipik olarak araçlardaki insanların
görüntülerini yakalamaz, bu da onları kişisel olarak tanımlayacak kadar nettir.
Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz
Bu verileri, önemli bir talebin olduğu otomatik vizyon yazılım ürünlerimizi test edebilmemiz için
toplarız. Yazılım ürünlerimizin amaca uygun olmasını sağlamak için gerçek verileri
kullanmamız gerekir.
Bu veriler başka bir amaç için kullanılmaz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanağımız hakkında daha fazla bilgi almak
isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Kişisel verilerinizi işlemenin yasal dayanağı
Kişisel verilerinizi gizli tutuyoruz ve aşağıdaki nedenler dışında üçüncü taraflara ifşa
etmeyeceğiz:
(a) Sizin tarafınızdan yetkilendirilmişsek.
(b) Bir sözleşmenin ifası için gerekliyse.
(c) Yasaların gerektirdiği halleder.
(d) Meşru çıkarlarımızın veya üçüncü bir tarafın çıkarlarının amaçları için gerekliyse(başka bir
deyişle, açıklama için zorlayıcı bir gerekçemiz varsa).
(e) Hayati çıkarlarınızı veya başka bir kişinin çıkarlarını korumak, yani bir hayatı korumak için
gerekliyse.
Kişisel verilerinizi işleme nedenlerimiz de yukarıda listelenen beş kategoriden en az birine
girecektir.
Test verilerini yakalamak amacıyla herhangi bir özel kişisel veri kategorisini işlemiyoruz.
Kişisel verilerinizi saklamak
Test verileri için yakalanan kişisel verileri elektronik ortamda tutuyoruz.
Kişisel verilerinizin saklanması ve imha edilmesi
Test verilerimizi artık işleme koyacak bir amacımız kalmayıncaya kadar saklarız. Test
verilerimizi, eski çekimlerle çalışmaya devam ettiklerinden emin olmak için yeni veya
geliştirilmiş ürünleri test etmek faydalı olmaya devam ettikçe tekrar tekrar kullanıyoruz. Ancak,
verileri artık kullanmamıza gerek olmadığını belirlediğimizde, görüntüleri 6 yıl boyunca
arşivleyeceğiz, bundan sonra sistemlerimizden kalıcı olarak silinecektir. Bu gerçekleştikten
sonra bilgileriniz artık kullanılamayacaktır.
Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarma
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Tüm test verilerimizi Birleşik Krallıkta saklıyoruz.
EĞER BİR TEDARİKÇİYSENİZ
Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Kişisel verilerinizi gizli tutuyoruz ve aşağıdaki nedenler dışında üçüncü taraflara ifşa
etmeyeceğiz:
(a) Sizin tarafınızdan yetkilendirilmişsek.
(b) Bize sağladığınız hizmetlerin bir parçası olarak gerekliyse (sizinle olan sözleşmemizin
yerine getirilmesi).
(c) Yasaların gerektirdiği hallerde.
(d) Meşru çıkarlarımızın veya üçüncü bir tarafın çıkarlarının amaçları için gerekliyse(başka bir
deyişle, ifşa veya işleme için zorlayıcı bir gerekçemiz varsa).
(e) Hayati çıkarlarınızı veya başka bir kişinin çıkarlarını korumak, yani bir hayatı korumak için
gerekliyse.
Kişisel verilerinizi işleme nedenlerimiz de yukarıda listelenen beş kategoriden en az birine
girecektir.
Tedarikçilerimize ait hiçbir özel kişisel veri kategorisini işlemiyoruz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanağımız hakkında daha fazla bilgi almak
isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz
Bilgilerinizi öncelikle sizden hizmet almak ve sizinle olan sözleşmemizi yönetmek için
kullanırız. Bilgilerinizi ayrıca muhasebe ve faturalandırma amacıyla, yasal yükümlülüklerimize
uymak ve işimizi etkin bir şekilde yönetmek için de kullanırız.
Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşma
Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.
Sizinle iletişime geçmek
Bize bir e-posta adresi verirseniz, bunu yapmamızı istemediğinizi yazılı olarak bildirmediğiniz
sürece sizinle e-posta yoluyla yazışabiliriz. E-postanın güvenli olmayabileceğini kabul
ediyorsunuz. E-posta yazılı yazışma olarak değerlendirilecektir ve bir e-postanın iddia edilen
göndericisinin gerçek gönderici olduğunu ve bir e-postada atıfta bulunulan açık veya zımni
onay veya yetkilerin geçerli olarak verildiğini varsayma hakkımız vardır. Bilgi Yönetimi ve
Güvenlik Politikasına uygunluğu sağlamak için Şirketin izleme faaliyetlerinin bir parçası olarak
sizinle Şirketteki herhangi bir posta alıcısı arasında gönderilen eden e-posta yazışmalarını
izleyebileceğini ve okuyabileceğini lütfen unutmayın.
Talep ettiğiniz yöntemle sizinle iletişim kurmayı hedefleyeceğiz. Çoğu zaman bu yazılı
olacaktır, ancak uygunsa telefonla olabilir.

Bize materyal göndermek için faks veya e-posta adresleri sağladığınız durumlarda,
düzenlemelerinizin çıkarlarınızı korumak için yeterince güvenli ve gizli olmasını sağlamaktan
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siz sorumlusunuz. Alternatif bir yöntem kullanmak için bu iletişim yönteminin güvenli olup
olmadığını bize bildirmelisiniz.
Kişisel verilerin korunması
İnternet güvenli değildir ve bu şekilde hassas bilgiler gönderirseniz veya bizden bunu
yapmamızı isterseniz riskler vardır. Lütfen e-posta ile gönderdiğimiz verilerin düzenli olarak
şifrelenmediğini unutmayın.
Gönderilen veya alınan e-postalarda virüs taraması yaparak bilgisayar sistemlerimizin
bütünlüğünü korumak için makul adımlar atacağız. Bilgisayar sistemleriniz için de aynısını
yapmanızı bekliyoruz.
Banka bilgileri
Banka hesap bilgilerimizi, sizin işiniz süresince değiştirmemiz pek olası değildir. Her
halükarda, ayrıntılarımızın değiştiğini size bildirmek için sizinle asla e-posta yoluyla iletişime
geçmeyeceğiz. Bu Şirketten olduğu iddia edilen, şüpheli gördüğünüz veya herhangi bir
endişeniz olan (ne kadar küçük olursa olsun) herhangi bir iletişim alırsanız, lütfen hemen
ofisimizle telefonla iletişime geçin.
Kişisel verilerinizi saklamak
Bilgilerinizi hem elektronik ortamda hem de kâğıt formatında saklayabiliriz. Bilgilerinizin gizli
kalmasını sağlamak için tüm makul önlemleri kullanacağız ve bilgilerinizin herhangi birinin
yayınlandığına inanırsak derhal size bilgi vereceğiz.
Kişisel verilerinizin saklanması ve imha edilmesi
İş ilişkimiz sona erdikten sonra tedarikçi kayıtlarınızı, saklama sürelerimiz doğrultusunda
ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren en az 6 yıl süreyle arşiv depomuzda tutacağız. Bu süre
geçtikten sonra tedarikçi kayıtlarınızı güvenli bir şekilde imha edeceğiz ve/veya elektronik
kayıtlarımızdan sileceğiz. Bu gerçekleştikten sonra kayıtlarınız artık kullanılamayacaktır.
Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışına aktarma
Bilgilerinizi Birleşik Krallıkta ve AEA dışındaki diğer ülkelerde saklayacağız. Bu verileri
korumak için uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Bu, verileri işlemek ve depolamak
için bulut tabanlı yazılım ürünlerini kullandığımız ve bu yazılım sağlayıcılarının AEA dışında
veri merkezlerine sahip olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Eğer daha fazla bilgi istiyorsanız
lütfen bize ulaşınız.
HAKLARINIZ
Bireyseniz, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında aşağıdaki haklara
sahipsiniz:
(a) Kişisel verilere erişim hakkı – hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin ayrıntılarını bizden
talep edebilirsiniz.
(b) İşleme itiraz etme hakkı – kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı istediğinizi bize
bildirebilirsiniz.
(c) Profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş bireysel karar alma işlemlerine
itiraz etme hakkı – herhangi bir insan göz önünde bulundurulmadan yalnızca bir bilgisayar
sistemi kullanarak hakkınızda karar vermemize itiraz edebilirsiniz. Şu anda bunu yapmıyoruz.
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(d) Düzeltme hakkı – yanlış olduğuna inandığınız için sakladığımız kişisel verileri
düzeltmemizi isteyebilirsiniz.
(e) Silme hakkı – hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri silmemizi isteyebilirsiniz.
(f) İşlemeyi kısıtlama hakkı – kişisel verileri yalnızca belirli bir nedenle kullanmamızı
istediğinizi bize bildirebilirsiniz.
Lütfen bu hakların mutlak haklar olmadığını (otomatik olarak verilecek haklar olmadığını)
unutmayın, çünkü talebinizi karşılayamamamızın herhangi bir nedeni olup olmadığını dikkate
almalıyız. Örneğin, yasal olarak saklamakla yükümlü olduğumuz verileri silemeyiz. Talebinizi
karşılayamazsak ve nedenini (bu bilgilerin size açıklanmasının uygun olduğu durumlarda) size
bildiririz.
Kişisel verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz, Bilgi Komiserliği'ne (ICO) şikâyet
etme hakkınız da vardır. Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
adresinden ICO ile iletişime geçebilir veya 0303 123 1113 numaralı telefondan ICO'nun
yardım hattını arayabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi kullanarak bize onay verdiğiniz durumlarda, bu onayı istediğiniz zaman geri
çekme hakkınız olduğunu lütfen unutmayın. Bunu, belirlenen Veri Koruma Yöneticimizle
iletişime geçerek yapabilirsiniz.
DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Bu Gizlilik Bildirimi, web sitemize dahil edilen diğer web sitelerine yapılan bağlantıları
kapsamaz. Lütfen ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki Gizlilik Bildirimlerini okuyun.
GİZLİLİK POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bu gizlilik bildirimi düzenli olarak gözden geçirilir ve en son 20 Ekim'de güncellenmiştir.
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