LİMATEK SİSTEM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
GİZLİLİK POLİTİKASI
LİMATEK SİSTEM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (“LİMATEK SİSTEM”) olarak
gizliliğinize ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.
Bu Gizlilik Politikası’nda, (“Politika”) https://www.limrad.com/ İnternet Sitemiz (“İnternet
Sitemiz”) ve diğer dijital platformlarımız üzerinden toplanan veriler de dahil olmak üzere verileri
toplama yöntemlerimiz ve topladığımız verileri nasıl kullandığımız anlatılmaktadır.
1. Hangi Kişisel Verileri Toplamaktayız?
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Bunlar;
-Bizimle paylaştığınız size ait kişisel veriler (Ad, soyad, şirket bilgisi, elektronik posta adresi, IP adresi
vb. kişisel verileriniz ve otomatik yollarla toplanan IP adresi, konum bilgisi vb. kişisel verileriniz) ile
-Teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla topladığımız ve kişisel veri niteliği taşımayan veriler ile
3. kişiler tarafından toplanan davranışsal verilerdir.
2. Kişisel Verileri Hangi Amaçla Toplamaktayız?
Verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile toplamaktayız:
1. Size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek
müşteri memnuniyetini arttırmak,
2. Faaliyetlerimizi ve özellikle danışmanlık hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
3. Organize ettiğimiz veya bizimle paylaştığınız veriler kapsamında sizin için
kişiselleştirdiğimiz danışmanlık paketlerini veya etkinlik davetlerini size ulaştırmak,
4. İzin verdiğiniz ölçüde sizinle iletişime geçmek,
5. İnternet Sitemiz’i iyileştirmek, teknik açıdan işlevselliğini izlemek ve gerektiği gibi
çalışmasını sağlamak;
6. Elektronik bültenlerimize üye olmanız halinde, elektronik posta ile bülten göndermek veya
elektronik bültenlerimiz ile ilgili bildirimlerde bulunmak,
7. Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
8. Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
9. Kimliğinizi ifşa etmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturmak ve
pazar araştırmalarında kullanmak,
10.IP adresleri, kullanıcıları, ziyaretçileri veya üyeleri genel bir şekilde tanımlayarak kapsamlı
demografik bilgi toplamak.
3. Kişisel Verileri Hangi Araçlarla ve Ne Zaman Topluyoruz?
Kişisel verilerinizi;
1. İnternet Sitemiz’i ziyaretiniz sırasında çerezler ve/veya sayfa analiz araçları yoluyla,
2. İnternet sitemizdeki iletişim formlarını kullandığınız zaman,
3. İnternet Sitemiz’de yer alan anket, bülten üyeliği işlevleri kullandığınızda,
toplamaktayız.
4. Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?
•

Ön Değerlendirme Formları

İnternet Sitemiz üzerinden ön değerlendirme formlarını doldurmanız halinde değerlendirme için
gerekli olan isminiz, soy isminiz, telefon numaranız ve elektronik posta adresinizi paylaşmaktasınız.

•

Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

İnternet Sitemiz’i ve sunduğumuz hizmetleri ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek,
teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri
toplayabiliriz. Tıklama sayınız, tıkladığınız bağlantılar, ziyaret geçmişiniz veya ilgi gösterdiğiniz
başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız gibi site kullanımınıza dair bilgileri çerezler veya
diğer program ve araçlar yoluyla toplayabiliriz.
•

Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı
televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait ve sizle eşleştirilemeyecek veriler (Örneğin, konum
bilgisi) toplayabiliriz.
•

Çerezler Aracılığıyla Toplanan Veriler

Çerezler, temel olarak, teknik iletişim dosyalarıdır. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, bir internet
sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir
internet sitesi hakkındaki durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.
LİMATEK SİSTEM, İnternet Sitemiz’ in içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi
belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi
izleyebilmektedir.
Çerezler, ana bellekten veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse
çerezlerin gelmemesi veya çerez gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları
değiştirebilirler. Bu ayarları değiştirmediğiniz sürece çerez kullanımına açık onay verdiğiniz kabul
ederiz.
İnternet Sitemiz’ de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktayız. Oturum kimliği çerezi,
tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet
tarayıcınızın “yardım” bölümünde belirtilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya
“www.youronlinechoices.eu” adreslerini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum
çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini
reddetmeniz durumunda, İnternet Sitemiz’ i kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat İnternet Sitemiz’
in tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı olarak erişebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen
İnternet Sitemiz’ de yer alan Çerez Politikamızı inceleyiniz.
5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?
Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi
veya imha edilmesine karşı korumak için ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüde gerekli teknik ve idari
önlemleri almaktayız.
Kişisel verileri toplarken ve depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL)
şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Buna ek
olarak, internet sitemize gönderdiğiniz kişisel verileriniz de SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, İnternet Sitemiz’e ve sistemlerimize yapılan
saldırılar sonucunda kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarara uğraması veya üçüncü kişilerin
eline geçmesi durumunda ise, bu durum derhal size ve kanunların zorunlu kıldığı kurum ve
kuruluşlara bildirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
6. Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz
Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi
için gerekli olmayan, bir kanuni yükümlülük gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda
saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verileri silmeyi taahhüt ederiz. Silme, yok

etme veya anonimleştirme işlemlerini sizin bu kapsamdaki talebiniz doğrultusunda veya gerekli
gördüğümüz hallerde gerçekleştirebiliriz.
7. Elektronik İletileri Nasıl Engellerim?
İnternet Sitemiz üzerinden başlatmış olduğunuz e-bülten aboneliği vb. üyeliklerden, ilgili iletiler
içerisinde belirtilen yöntemleri kullanmak suretiyle dilediğiniz anda ayrılabilirsiniz.
8. Çocuklara Ait Kişisel Veriler
LİMATEK SİSTEM internet sitesinin 18 yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılması öngörülmüş
olup, İnternet Sitemiz çocuklara yönelik değildir. Veli veya vasilerin, gözetimleri altındaki çocukların
kişisel verilerini İnternet Sitemiz üzerinden paylaştıklarına dair bir şüpheleri olması durumunda, bu
verilere ilişkin talepleriyle ilgili olarak bizimle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz
konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir.
9. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar
İnternet Sitemiz diğer internet sitelerine bağlantılar içerir. LİMATEK SİSTEM, diğer internet
sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Bu nedenle, bağlantı
verilen internet sitelerinin kendi Gizlilik ve diğer bağlantılı politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.
10. Politika’nın Güncellenmesi
İşbu Politika hükümleri herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı bildirimde
bulunmaksızın değiştirilebilir veya yenilenebilir. Değişiklik yapılan Politika hükümleri İnternet
Sitemiz’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

