GİZLİLİK POLİTİKASI

www.koruma.com adresli web sitemizi ziyaret etmeniz ve bu site ile erişim sağlayacağınız
hizmetlerden yararlanmanız esnasında, elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve
korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası" nda belirtilen şartlara tabi olacaktır.

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı
talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası" nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
Web sitemiz, ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle,
işbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne
tür

bilgilerin tarafımızca alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu

açıklamaktadır.
BILGILERIN KORUNMASI
Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği
için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça
sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun
teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır
Birçok standart sunucuda olduğu gibi www.koruma.com istatistiksel amaçlı log dosyaları
kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın
özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi bilgileri içermektedir. Log
dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal
etmemektedir. Ip adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir.
ÇEREZLER (COOKİES)

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine
yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı
bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede
mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie kullanılıyor
olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet
tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

www.koruma.com kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama
yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin
tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya
üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni
göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, sitemize yapılan saldırılar sonucunda
gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sitemizin
herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İLETİŞİM
www.koruma.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve
düşüncelerinizi bize korumaklor@hs01.kep.tr mail adresinden iletebilirsiniz.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden
bize e-mail gönderebilirsiniz.

