
Biz [ SLW Micro server Center] olarak, gizliliğinizi,bilgilerinizi korumaya ve saygı göstermeye 

kararlıyız. Kişisel bilgileriniz hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle irtibata geçin. 

Sizin hakkınızda tutulan bilgiler nelerdir? 

Topladığımız ve işlediğimiz verilerin türü şunları içerir: 

• Adınız veya kullanıcı adınız.  

• E-posta adresiniz.  

• IP adresiniz.  

Paylaşmayı tercih ederseniz ve profilinizdeki diğer alanları doldurursanız daha fazla veri toplanabilir. 

Aşağıdaki durumlarda bu bilgilerin bazılarını veya tümünü topluyoruz: 

• Bu sitede üye olarak kayıt olunduğunda. 

• İletiş forumu doldurulduğunda. 

• Site içerisinde gezinti yapıldığında. Bkz: Aşağıdaki "çerez politikası".  

• Hizmet - Ürün satın alırken kayıt esnasında verilen bilgiler. 

Kişisel bilgileriniz nasıl kullanılır? 

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki yollarla kullanabiliriz: 

• Bu site içeriğine katkıda bulunmak amacıyla, size sitemizin kayıtlı bir üyesi yapma ve ürün 

hizmetlerden haberdar etme amaçları için. 

• Sitemizde faaliyet bildirmek için e-posta adresinizi kullanabiliriz. 

• IP adresiniz sitemizde belirli eylemleri gerçekleştirdiğinizde kaydedilir. IP adresinizi 

yöneticiler dışında kimse göremez. 

Kişisel bilgilerinizi kullanmanın başka yolları. 

Sizi ilgilendirebilecek sitemizdeki faaliyetlerimizi size bildirmenin yanı sıra, zaman zaman tüm 

üyelerle haber bültenleri veya duyurular gibi önemli bilgileri e-posta yoluyla iletmek isteyebiliriz. 

Profilinizde bu tür e-postaları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz 

olursa destek birimi ile irtibata geçebilirsiniz. 

Sitemiz ile etkileşim sırasında hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilir olmayan bilgiler toplayabiliriz. 

Bu bilgiler, kullanmakta olduğunuz tarayıcı veya aygıt türü hakkında teknik bilgiler içerebilir. Bu 

bilgiler sadece analitik amaçlar için ve sitemize gelen ziyaretçi sayısını izlemek için kullanılacaktır. 

Verilerinizi güvende tutmak 

Bize sağladığınız her türlü bilginin güvenli olduğundan emin olmayı taahhüt ediyoruz. Yetkisiz erişim 

veya ifşayı önlemek için, topladığımız bilgilerin korunması ve güvenliğini sağlamak için uygun 

tedbirler ve prosedürler uyguladık. 

Çerez politikası 

Çerezler, sitemizde oturum açabilmemiz veya belirli tercihlerin hatırlanabilmesi gibi belirli işlevleri 

sunmamıza olanak sağlayan, bilgisayarınızda tarafımızdan ayarlanan küçük metin dosyalarıdır. 

Bu Çerezler sayfasında belirlediğimiz çerezler hakkında ayrıntılı bir çerez politikamız ve daha fazla 

bilgimiz var. 

Hakkınızda 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim veya bunun bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bunu 

yapmak için lütfen bize ulaşın. Sizin için tuttuğumuz bilgilerin eksik veya yanlış olduğuna 
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inanıyorsanız, bu bilgileri tamamlamamızı veya düzeltmemizi istemek için bizimle irtibata 

geçebilirsiniz. 

Ayrıca, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu bilgiler herhangi bir ürün - 

hizmet alınmadıysa sadece iletişime geçilerek tarafımıza ulaşan kişisel bilgilerinizin silinmesini talep 

edebilirsiniz. 

 Ancak herhangi bir Ürün / Hizmet alındıysa bu kişisel verilerinizin silinme işlemini iptal eder, ilgili 

ürün ve hizmet hakkında ilgili hükümet tarafından  gerekmesi halinde istenilen bilgiler yetkililere 

verileceği için bu bilgilerin saklanması mecburiyetinde olduğumuzu bilmeniz gerekmektedir.  

Kişisel verilerinizi silinmesini isterseniz lütfen bize ulaşın. 

Bu politikanın kabulü 

Sitemizin sürekli kullanımı, bu politikayı kabul ettiğinizi gösterir. Politikayı kabul etmiyorsanız lütfen 

bu siteyi kullanmayın. Kayıt olurken gizlilik politikasını açıkça kabul etmenizi rica ederiz. 

Bu politikada yapılan değişiklikler 

Bu politikada istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Gelecekte değişirse, bu politikadaki bilgileri 

gözden geçirmeniz ve yeniden kabul etmeniz istenebilir. 

CAPTCHA privacy policy 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and terms of service apply. 
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