Gizlilik Politikasının Kapsamı
Bu Gizlilik Politikası aşağıdaki (toplu olarak "Hizmetler" şeklinde adlandırılan) durumlar için
geçerlidir:




Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi web siteleri,
mobil uygulamalar veya web uygulamaları ve bu Gizlilik Politikasını bağlantı, gönderi veya
referans şeklinde kullanan diğer dijital veya çevrimiçi hizmet veya teklifler;
İşin olağan süreci gereği bizimle iletişim kurduğunuzda (ör. telefon, e-posta yoluyla veya
kişisel olarak iletişim kurduğunuzda veya çalıştığınız şirket veya organizasyonlar ile iletişim
kurduğumuzda).

Bu Gizlilik Politikası aşağıdakiler için geçerli değildir:




Farklı bir gizlilik politikasını bağlantı, gönderi veya referans şeklinde kullanan hizmetler;
www.rustuuzumcu.com.tr web sitesinin, farklı bir gizlilik politikasına bağlantı veren bazı
bileşenleri;
Hizmetlerimiz, kendi gizlilik politikası olan üçüncü taraf bir siteye veya hizmete bağlantı
veriyorsa.

Kişisel Bilgiler
Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, "Kişisel Bilgiler", Hizmetlerimizi kullandığınız veya
Hizmetlerimizle iletişim kurduğunuz durumlarda topladığımız ya da oluşturduğumuz, sizi
tanımlayabilecek bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Bilgilere örnek olarak adınız, adresiniz veya
sizi tanımlayabilecek bir çevrimiçi tanımlayıcı (ör. IP adresi) verilebilir. Yaşadığınız yere bağlı olarak,
Kişisel Bilgilerin tanımı bölgenizdeki yerel gizlilik yasaları uyarınca farklı olabilir. Bu Gizlilik
Politikası, sizin için geçerli olan yerel gizlilik yasalarınca tanımlanan tüm Kişisel Bilgi türleri için
geçerlidir.
Topladığımız Kişisel Bilgi Türleri
Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza veya Hizmetlerimiz ile nasıl iletişim kurduğunuza bağlı olarak
farklı Kişisel Bilgi türleri topluyor ve oluşturuyoruz. Aşağıdaki başlıklarda, toplayıp
oluşturabileceğimiz Kişisel Bilgilere ait çeşitli kategori ve kaynaklar açıklanmaktadır.
Demografik Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Bize verdiğiniz demografik bilgiler ve iletişim bilgileri. Örneğin adınız, posta adresiniz, e-posta
adresiniz ve telefon ve faks numaranız gibi bilgileri toplayabiliriz.
Çevrimiçi veya Diğer Hesap Bilgileri
Kullanıcı adı veya e-posta adresi ve ilgili parolalar, güvenlik soruları ve kayıt ve/veya kimlik bilgileri
gerektiren Hizmetlerimizin bazı bileşenlerine erişim izni için gerekli olan diğer bilgiler.
Web Formları ve Talepler
Hizmetlerimiz kapsamında bulunan çevrimiçi veya interaktif formlar yoluyla bize gönderdiğiniz
bilgiler. Örneğin "bize ulaşın" bölümünden bize ulaşabilir, geri bildirim gönderebilir, bir ürün veya
Hizmet ile ilgili ek bilgi talep edebilir, postalama sistemine veya diğer bülten türlerine kayıt olabilir
veya soru sormak veya sorununuzu paylaşmak için bize ulaşabilirsiniz.

Web Siteleri
Web sitelerimizin veya Hizmetlerimizin bazı bölümlerine girmek için kullandığınız kullanıcı adınız ve
parolanız, benzersiz tanımlayıcılar, tercih bilgileri (ör. pazarlama tercihleri), tarayıcı türü, internet
hizmet sağlayıcısı (ISP), başvuru/çıkış sayfaları, web sitemizde görüntülenen dosyalar, işletim sistemi,
tarih/saat damgası ve tıklama verileri ve İzleme Teknolojilerinde ayrıca tanımlanan diğer bilgi türleri
gibi bilgiler.
Mobil Uygulamalar
Bazı Hizmetlerimiz mobil uygulama veya mobil cihazınızda kullanabileceğiniz mobil site şeklinde
mevcuttur. Hizmetlerimize erişip onları kullanmak için mobil bir cihaz kullanıyorsanız, cihaz
numaranız, cihazın türü, donanım türü, medya erişim kontrolü ("MAC") adresi, mobil işletim
sisteminizin versiyonu, Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri indirmek için kullanılan platform, konum
bilgileri ve cihazınıza
ve Hizmetleri kullanımınıza dair kullanım bilgileri gibi mobile özel bilgiler de toplayabiliriz. Tüm
mobil hizmetlerimizin bu Gizlilik Politikası ile bağlantısı olmadığına lütfen dikkat edin. Bu nedenle,
mobil hizmetleri kullanmadan önce geçerli gizlilik bildirimini okuduğunuzdan emin olun.
Cihaz Bilgileri
İnternet Protokolü (IP) adresi, donanım modeli, işletim sistemi, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve
mobil ağ bilgileri dahil cihaza özel bilgiler. Farklı cihazlarınızdan topladığımız bilgileri de
ilişkilendirebiliriz. Bu, tüm cihazlarınızda tutarlı Hizmet sağlamamıza yardımcı olur.
Oturum Bilgileri
Bizi ziyaret etmeden önce bulunduğunuz adres (veya URL), ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız
sayfalar veya özellikler, kullandığınız tarayıcı, girdiğiniz arama terimleri ve tıkladığınız öğeler dahil
Hizmetlerimizi kullanma bilgileri. Ayrıca, kullanım istatistiklerini oluşturup Hizmetlerimizi kullanma
veya Hizmetlerimizle iletişim kurma işlemlerinizi de izleyebiliriz.
İnternet Protokolü (IP) Adresleri
İnternet protokolü (IP) adresleri, İnternette oturum açarken her bir bilgisayara otomatik olarak atanan
benzersiz tanımlayıcılardır. Genellikle, Hizmetleri kullanan veya Hizmetler ile iletişim kuran
ziyaretçilerin IP adresi bilgilerini topluyor ve sistem yönetimi amacıyla günlük halinde tutuyoruz.
Aşağıda açıklanan bazı durumlarda, belirli çerez türlerine onay verdiyseniz, Hizmetleri kullanımınıza
veya Hizmetler ile iletişim kurmanıza dayanarak ilginizi çekebilecek Hizmetlerimiz ile ilgili olarak
üçüncü taraf web sitelerinde size tanıtımları sunmak amacıyla IP adreslerini de kullanabiliriz. Çerez
Ayarlarınızı veya ayrı ayrı tarayıcı ayarlarınızı daima belirleyebilirsiniz.
Konum Bilgileri
Konum bilgileriniz, Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza veya Hizmetlerimizle nasıl iletişim
kurduğunuza bağlı olarak çeşitli yollarla toplanabilir. Örneğin konum bilgileri IP adresinizden, bir
cihazı kullanmanız ile ilişkili konum bilgisinden, ülke veya konum seçiminizden veya
Hizmetlerimizdeki konuma dayalı diğer bileşenlerden ve içerikten elde edilebilir.
Sağlık Bilgileri

Hizmetlerimizin belirli bir kısmını kullanıyorsanız, sağlık veya tıbbi durumunuz ve tedaviniz ile ilgili
bilgi (size tavsiye edilen özel cihaz veya ürün dahil) toplayabiliriz. Bu tür hassas bilgiler için ek
gizlilik yasaları geçerli olabilir, bu nedenle başka gizlilik politikaları da geçerli olabilir.
İş ile ilgili İletişimler
İşiniz ile ilgili taleplerinizden, iletişimlerden ve sizinle yaptığımız işlemlerden veya çalıştığınız ya da
ilişkiniz olan şirketlerden/organizasyonlardan elde edilen bilgiler. Bu bilgiler arasında iş unvanınız, iş
iletişim bilgileriniz (telefon, e-posta, faks ve adres), ilgilendiğinizi belirttiğiniz veya bizden satın
aldığınız ya da bizim sizden veya şirketinizden/organizasyonunuzdan satın aldığımız ürün veya
hizmetler ile ilgili bilgiler ve bizimle iş yapabileceğinizi doğrulamak için gerekli diğer bilgiler
bulunabilir.
Finansal Bilgiler
Bizden ürün veya hizmet satın almak için kredi kartı kullanıyorsanız, kredi kartı işlemini
gerçekleştirmek için gerekli kredi kartı türü, numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgileri de
toplayabiliriz.
Sosyal Medya
Hizmetlerimizin, üçüncü taraf sosyal medya ağlarındaki sosyal medya sayfalarımızla veya
hesaplarımızla bağlantısı olabilir ancak Hizmetlerimizde sosyal medya eklentileri kullanılmaz.
Bizimle sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı tercih ederseniz, yayınladığınız veya gönderdiğiniz
bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgilerin sosyal medya hizmeti sunan ilgili şirketlere ait gizlilik politikaları
tarafından da yönetildiğini unutmayın.
Forumlar ve Bloglar
Bazı Hizmetlerin Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
'ne ait olan veya olmayan ya da Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından yönetilen veya yönetilmeyen blog veya forumlarla bağlantısı olabilir.
Forumlara katılmayı tercih ederseniz, forumlara gönderdiğiniz bilgileri toplayabiliriz. Bu gibi
bilgilerin forumları sunan ilgili şirketlere ait gizlilik politikaları tarafından da yönetilebileceğini
unutmayın.
İzleme Teknolojileri
Size Hizmetlerimiz kapsamında kullanılabilen bazı işlevleri sağlamak amacıyla Hizmetlerimize izleme
teknolojileri dahil edilebilir. Yukarıda tanımlananlar dahil bu izleme teknolojileri bizimle iletişim
kurduğunuzda ancak Çerez Ayarlarınızda veya ayrı ayrı tarayıcı ayarlarında izin vermeniz durumunda
sizinle ilgili Kişisel Bilgileri toplayabilir veya oluşturabilir.
Bu tercihleri istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz ve Hizmetlerimizin farklı izleme teknolojilerinin
kullanıldığı yeni bir bölümüne gitmeniz durumunda yeniden seçim yapmanız istenebilir. Daha fazla
bilgi edinmek için lütfen Hizmetlerimizi kullandığınız anda görüntülenen Çerez Politikasını inceleyin
ve sorunuz olduğunda bize ulaşın.
Hizmetlerimize aşağıdaki izleme teknolojileri dahil edilebilir:


Çerezler: Size belirli özellikleri sağlamamıza yardımcı olmak amacıyla kullanıcı tercihlerinin
ve diğer tür bilgilerin saklanması için cihazınızın sabit disk sürücüsüne bir süreliğine aktarılan
küçük dosyalar. Çerezler ile ilgili bilgilerin devamını Çerez Politikamız bölümünde okuyun.







Web İşaretçileri: Kullanıcı faaliyeti ve web sitesindeki işlemler gibi ayrıntıları izlememizi
sağlayan, web sayfası, uygulama veya e-posta koduna yerleştirilen elektronik görüntüler.
Etiketler: Kullanıcılar hakkında bilgi toplayan kod parçaları (veya etiketler). Örneğin etiketler,
çevrimiçi kullanım kalıplarının ve eğilimlerinin daha iyi anlaşılması amacıyla web
sitelerimizde kullanılmaktadır. Etiketleri, e-postalarımızda veya bültenlerimizde bu mesajların
kaç tanesinin okunduğunu saymak için de kullanabiliriz.
Widget'lar: Bazı işlevleri kullanmanızı sağlayan, Hizmetlerimize yerleştirilen küçük
bileşenler.
Google Analytics: Google Analytics'te ziyaret saati, ziyaret edilen web siteleri, her bir
www.rustuuzumcu.com.tr web sitesi sayfasında geçirilen süre, IP adresi, URL ve işletim
sistemi türü gibi verilerin toplanması için çerezler kullanılır. Google Analytics'in Kişisel
Bilgileri nasıl toplayıp işlediği ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için
lütfen www.google.com/policies/privacy/partners sayfasını ziyaret edin.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması
Kullandığınız Hizmetlere ve bizimle iletişim kurma tercihinize bağlı olarak Kişisel Bilgilerinizi
aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz. Belirli yargı alanlarında yaşıyorsanız (Avrupa Birliği dahil, ancak
bununla sınırlı olmamak kaydıyla), izin vermediğiniz sürece bilgilerinizi aşağıdaki bazı amaçlar
bakımından işleyemeyebiliriz.
Hizmetleri yönetmek ve size sağlamak için
Örneğin Hizmetlerimizin kullanıcı adı ve parola gerektiren bir bölümüne erişirseniz, hesabınızı
oluşturmak ve/veya yönetmek, kimlik bilgilerinizi doğrulamak, tercihlerinizi hatırlamak ve Hizmetlere
erişip onları kullanmanızı sağlamak için Kişisel Bilgilerinizi kullanacağız.
İşle ilgili işlemleri yönetmek için
İşle ilgili bazı iletişimler sırasında, işle ilgili işlemleri sizinle veya çalıştığınız şirket veya organizasyon
ile birlikte yönetmek için Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz. Bunlar arasında Hizmetler ile ilgili talepte
bulunma veya talebe yanıt verme ya da bu gibi Hizmetler için ödeme alma veya yapma bulunabilir.
Sorularınıza yanıt vermek ve Hizmetler ile ilgili bilgi vermek için
Soru sormanız, talepte bulunmanız veya bazı bilgileri istemeniz durumunda size yanıt vermek için
Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz.
Size pazarlama bilgilerini göndermek için
Size Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi vermek, pazarlama ile ilgili mesajlar göndermek veya araştırma ya
da anketlere katılmanızı sağlamak için Kişisel Bilgileriniz kullanabiliriz.
İlgilenebileceğiniz tanıtımları sunmak için
Siz Hizmetlerimizi kullanıyor veya üçüncü taraf hizmete erişim sağlıyorken, ilgili tanıtımları uygun
hale getirip size iletmek için Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz. Örneğin bizden tanıtım amacıyla
çevrimiçi tanıtımlar, e-postalar, metinler veya sosyal medya bildirimleri alabilirsiniz.
Hizmetleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için
Hizmetlerimizi kullanmanız ile ilgili istatistikleri toplayıp oluşturmak için Kişisel Bilgilerinizi
kullanabiliriz. Örneğin Hizmetlerimizi belirli bir süre içerisinde kaç kullanıcının ziyaret ettiğini, hangi

bileşen veya sayfaların en popüler bileşen veya sayfa olduğunu, hangi alan adlarından geldiğinizi,
hangi tarayıcıları kullandığınızı ve Hizmetlerimizde nasıl gezindiğinizi izleyebiliriz. Bu bilgileri
kullanıcılarımızı daha iyi anlamak, kullanıcı deneyimlerini ve bizimle olan iletişimleri kişiselleştirmek
ve Hizmetlerimizin içeriğini ve performansını iyileştirmek için kullanmaktayız.

Geçerli yasalara ve yasal yükümlülüklerimize uymak için
Aşağıdakiler dahil geçerli yasalar, yönetmelikler, endüstri ile ilgili davranış kuralları ve Üzümcü
Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iç politika ve
prosedürlerine uymak için Kişisel

Bilgilerinizi kullanabiliriz:






Geçerli saklama yükümlülüklerine uymak için,
Advers olay bildirimi, materyovijilans, farmakovijilans, ürün güvenliği ve diğer bildirim
yükümlülükleri amacıyla,
Kamu yetkililerinin yasalara uygun taleplerine yanıt vermek için (ör. dolandırıcılığın
araştırılması veya devlet talebine yanıt vermek için),
Olası ihlalleri araştırmak için ve
Haklarımızı, mülkiyetimizi, güvenliğimizi ve kullanıcılarımızın haklarını, mülkiyetlerini ve
güvenliğini korumak için.

Tedavi ve/veya kalite kontrol için
Bir hekimin tavsiye ettiği tedavi dahil tedavinizi uygulamak ve size tedaviniz hakkında genel bilgi
vermek için Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz. Sağlık, tıbbi ürünler ve tıbbi cihazlar ile ilgili
Hizmetlerimize yönelik yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için de Kişisel Bilgilerinizi
kullanabiliriz.
Birleşme veya Satış
Varlıklarımızın (kısmen de olabilir) satışı, birleşme veya satın almanın söz konusu olması durumunda,
Kişisel Bilgilerinizi işleme şeklimiz etkilenebilir. Bu gibi bir durumda, geçerli tüm yasalara uyacak ve
Kişisel Bilgilerinizi bu doğrultuda ele alacağız.
Diğer kullanımlar
Yasaların izin verdiği sürece, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda, sizinle ilgili
(Kişisel Bilgileriniz dahil) bilgileri üçüncü taraflardan elde ettiğimiz sizinle ilgili bilgiler ile
genişletebilir veya birleştirebiliriz.
Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesine yönelik Yasal Dayanak

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel
Bilgilerinizi ancak bu bilgilerin kullanılması veya işlenmesine bulunduğunuz yargı alanındaki geçerli
gizlilik yasalarının izin vermesi durumunda kullanacak veya işleyecektir. Bu bazen Kişisel
Bilgilerinizin kullanılması veya işlenmesine yönelik "yasal dayanağın" olması şeklinde adlandırılır.
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kişisel
Bilgilerinizi işlemek için dayanacağı yasal dayanak aşağıdakileri içerebilir:

Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
Örneğin ürün veya hizmet sağlamak amacıyla danışmanlık, profesyonel hizmetler veya diğer sözleşme
türleri uyarınca sizinle veya kurumunuzla yaptığımız sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi.
Yasal Yükümlülükler
Hayati Menfaatler
Örneğin Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinde hayati menfaatinizin söz konusu olması veya hayatınızı
korumak için gereklilik olması.
Taraf İzni
Örneğin bizden pazarlama ile ilgili mesajları almaya onay vermeniz veya Kişisel Bilgilerinizi
işlememize açıkça izin vermeniz durumunda. İzin vermeniz halinde, geçerli yasaların izin verdiği
sürece izninizi bize ulaşarak geri çekebilirsiniz.
Meşru Menfaatler
Bunlar arasında örneğin web sitelerimizin, ağ sistemlerinin ve diğer varlıkların yönetilmesi,
işletilmesi, bakımı ve güvenliği, Hizmetlerdeki özellik ve işlevlerin size sağlanması ve işle ilgili
iletişimlerimizin yönetilmesi için sizinle iletişime geçmek bulunabilir.
Üçüncü Taraflar ile İletişim
Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar
Kullanıcılarımıza yönelik bir kaynak olarak, Hizmetlerimiz kapsamındaki diğer bağımsız web
sitelerine veya hizmetlere bağlantılar sağlayabiliriz. Bu gibi üçüncü taraf web sitelerini veya hizmetleri
ziyaret etmeyi tercih ederseniz, onlara gönderdiğiniz tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikasına tabi
olmadığını lütfen aklınızda bulundurun.
Hizmet Sağlayıcılar
Kişisel Bilgilerinizi, Hizmetleri yönetmede ve size sağlamada bize yardımcı olmaları için anlaştığımız
üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz. Bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizi, uygun
sözleşme ve yasal gizlilik ve güvenlik gereklilikleri uyarınca ele almaları gerekmektedir.
Tanıtımlar
İlginizi çekebilecek tanıtımları size sunmaları için izleme teknolojilerini kullanan üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıları kullanabiliriz. Bu tanıtımların bir kısmı size özel hazırlanabilir, yani tanıtımlar bizim sizin
hakkınızda bildiklerimize veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sizin hakkınızda bildiklerine
dayanarak sizinle ilgili olacak şekilde tasarlanabilir. Yaşadığınız yere bağlı olarak, bu tür tanıtımları
size sunmadan önce izninizi almamız gerekebilir. İzin verip vermediğinizden emin değilseniz, Çerez
Ayarlarınızı veya ayrı ayrı tarayıcı ayarlarınızı her zaman inceleyip belirleyebilirsiniz.
Gömülü Videolar

Hizmetlerimizde YouTube (Google) gibi üçüncü taraf video sağlayıcıları tarafından yayınlanan
gömülü videolar sunabiliriz. Hizmetlerde gömülü olarak bulunan bir videodaki "oynat" tuşuna
tıklamanız durumunda, üçüncü taraf video sağlayıcısı Hizmetimize, örneğin videoyu nerede
bıraktığınızı hatırlamak için izleme teknolojileri yerleştirebilir. Yaşadığınız yere bağlı olarak, bu tür
izleme teknolojileri kullanılmadan önce izninizi almamız gerekebilir. Bu gibi izleme teknolojilerine
izin verip vermediğinizden emin değilseniz, Çerez Ayarlarınızı veya ayrı ayrı tarayıcı ayarlarınızı her
zaman inceleyip belirleyebilirsiniz.
Müşterek Hizmetler
Müşterek olarak sunulan veya "ortak markalı" veya "ortak tanıtılan" Hizmetleri sağlamak amacıyla
diğer şirketler ile ortak olabiliriz. Bu nedenle, hem Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hem de bir veya daha fazla ortağımızın logolarını
görebilirsiniz. Gizlilik uygulamaları bizimkinden farklı olabileceğinden, bu ortaklara Kişisel
Bilgilerinizi vermeden önce kendilerinin gizlilik politikalarını incelemeniz gerekmektedir.
Kişisel Bilgilerin Uluslararası Aktarımları

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi küresel bağlı
şirketleri olan küresel bir şirkettir ve bu nedenle küresel tedarikçiler, alt yükleniciler, sistemler ve
uygulamalar kullanmaktayız. Sonuç olarak, sizinle ilgili toplayıp oluşturduğumuz Kişiler Bilgiler,
ülkenizdeki yasalarla kıyaslandığında daha az sıkı veri koruma yasası olan veya veri koruma yasası
olmayan, yaşadığınız ülke dışındaki yerlere aktarılabilir, bu yerlerde saklanabilir veya bilgilerinize
erişilebilir. Kişisel Bilgilerin bulunduğunuz ülkenin dışında bulunan Üzümcü Hastane Ekipmanları
Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bağlı şirketlerine veya üçüncü taraflara
aktarılması, geçerli veri koruma yasaları çerçevesinde uygulanan uluslararası veri aktarımı
kısıtlamalarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası uyarınca korumak amacıyla ve yeterli emniyet tedbirlerinin
yürürlükte olmasını sağlamak için geçerli veri koruma yasası çerçevesinde yasal olarak gerekli olan
adımları atıyoruz (ör. standart sözleşme maddeleri, veri aktarımı sözleşmeleri). Kişisel Bilgilerinizi
sınır ötesi aktardığımızda Kişisel Bilgilerinizi ve gizlilik haklarınızı korumak amacıyla yürürlüğe
soktuğumuz emniyet tedbirleri hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Kişisel Bilgileriniz ile ilgili Haklarınız
Bazı durumlarda, yerel gizlilik yasaları size Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklar sağlayabilir. Bu haklar
aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Hizmetlerimizden bazılarını kullanırken kullanıcı hesabınıza
veya profilinize erişerek haklarınızı kullanabilirsiniz. Bizimle görüşerek de haklarınızı
kullanabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi geçerli yasaya uygun şekilde ele alacağız ancak bu
hakların mutlak olamayabileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Üzümcü Hastane Ekipmanları
Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi geçerli gizlilik yasaları uyarınca bir talebi geri
çevirebilir veya reddedebilir. Ek olarak, durumlara ve bulunduğunuz yere bağlı olarak, aşağıdaki
hakların tümü sizin için mevcut olmayabilir.
Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdakileri içerebilir:

İznin Geri Çekilmesi
Kişisel Bilgilerinizi verdiğiniz izne dayanarak kullanıyor veya paylaşıyorsak, izninizi istediğiniz
zaman geri çekebilirsiniz. İzninizi geri çekmeniz, izninizi geri çekmeden önceki Kişisel Bilgilerinizin
kullanımının veya paylaşımının meşruiyetini etkilemez.
Erişim
Kişisel Bilgilerinize erişmeyi veya Kişisel Bilgilerinizin kopyalarını talep edebilirsiniz. Ne tür Kişisel
Bilgilere sahip olduğumuz, bilgileri işleme amacımız ve Kişisel Bilgilerinize erişim hakkı olan kişiler
ile ilgili bilgi de talep edebilirsiniz.
Düzeltme ve Silme
Hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız Kişisel Bilgilerinizi düzeltmemizi talep edebilirsiniz. Bazı
durumlarda Kişisel Bilgilerinizi silmemizi de talep edebilirsiniz.
Bilgi İşlemenin Kısıtlanması
Bazı Kişisel Bilgilerin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz.
Verilerin Taşınabilirliği
Sizden aldığımız Kişisel Bilgilerinizi tarafınıza vermemizi talep edebilir veya başka bir kuruluşa
vermemizi talep edebilirsiniz.
İtiraz Hakkı
Kişisel Bilgilerinizi bazı amaçlar doğrultusunda işlememize itiraz etme hakkınız olabilir.
Şikayet Hakkı
Kişisel Bilgilerinizi geçerli yasalara uygun olmayan bir şekilde kullandığımıza, ifşa ettiğimize veya
işlediğimize inanıyorsanız, ülkenizdeki ilgili veri koruma makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.
Reşit Olmamış Kişiler
Hizmetlerimizin çevrimiçi bileşenleri 13 yaş altı çocuklara yönelik değildir ve 13 yaş altı çocuklardan
çevrimiçi Hizmetlerimiz yoluyla bilerek Kişisel Bilgi toplamamaktayız. 13 yaş altı bir çocuktan
çevrimiçi Hizmet yoluyla Kişisel Bilgi topladığımızı düşünüyorsanız, lütfen bize ulaşın.
Güvenlik
Hakkınızda bize ulaşan her türlü Kişisel Bilginin kaybı, yanlış kullanılması ve değiştirilmesine karşı
koruyucu olan makul ve uygun güvenlik önlemlerimiz yürürlüktedir. Sakladığımız Kişisel Bilgileri
korumak için makul güvenlik standartlarını devam ettirmekteyiz. Kişisel Bilgilerinizin güvenliği ile
ilgili sorularınız varsa lütfen bize ulaşın.
Do Not Track (Beni İzleme)
Bazı yasalar gereği, hedefe yönelik tanıtım ile ilgili "Do Not Track" (Beni İzleme) ayarlarını
tarayıcınızda bulundurup bulundurmadığımızı belirtmemiz gerekmektedir. Bu Gizlilik Politikasının
geçerlilik tarihi itibari ile, bu işaretlere nasıl yanıt verileceğine dair bir endüstri standardı henüz

belirlenmemiştir ve bu nedenle Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi halihazırda bu gibi işaretlere yanıt vermemektedir. Bunun yerine, bu Gizlilik
Politikasında belirlenen standartlara bağlı kalmaktayız. Sorularınız varsa lütfen bize ulaşın.
Verilerin Saklanması
Kişisel Bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasındaki amaçlara ulaşmak için makul ve gerekli gördüğümüz
süre boyunca veya yasal olarak tutmamız gereken süre boyunca saklayacağız. Geçerli saklama süreleri
ile ilgili sorularınız varsa lütfen bize ulaşın.
Şikayet Bildirimi

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gizliliğinize
saygı duymaktadır ve Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin gizlilik uygulamaları ile ilgili doğabilecek şikayet ve ihtilafların araştırılıp çözülmesini
sağlamayı taahhüt etmektedir. Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin şikayetleri alma ve çözüme ulaştırma süreci şu şekildedir: Bir kişi gizlilikle ilgili
sorununu Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne
gönderirse, Kişisel Veri Koruma Kayıt ve Denetleme birimi sorunu araştıracak ve çözüm için
harekete geçecektir .
Gizlilikle ilgili soru veya şikayetler Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'ne, bizimle e-posta, telefon veya posta yoluyla iletişim kurularak
gönderilebilir.
Bu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler
Yeni Hizmetleri ve bu Hizmetlerin Kişisel Bilgileri toplama ve kullanma işlemlerimizi nasıl
etkileyebileceğini açıklamak için Bu Gizlilik Politikasını belirli aralıklarla güncelleyebiliriz. Bu
Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yapmamız durumunda, web sitemizde önemli değişiklikler
ile ilgili bir bildirim yayınlayacağız. Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilemeyen başka
amaçlar doğrultusunda kullanmamız durumunda sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik uygulamalarımız ile
ilgili son bilgileri edinmeniz için sizi bu Gizlilik Politikasını belirli aralıklarla incelemeye davet
ediyoruz.
Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası, bilgilendirme uygulamalarımız veya Kişisel Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği
ile ilgili soru veya endişeleriniz varsa lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bize ulaşın.

