Məxfiliyin qorunması haqqında bəyanat
MANN+HUMMEL məlumatların qorunmasına ciddi yanaşır və bu bəyanatda hansı məlumatlarınızı işlədiyimizə
aydınlıq gətirmək istərdik. Məxfiliyinin qorunması bizim üçün prioritetdir, buna görə də, şəxsi məlumatların
qorunmasına dair qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalara əməl etmək bizim üçün adi haldır. Məlumatların qorunması
şəffaflıqdan başlayır. Buna görə də məqsədimiz şəxsi məlumatlarınızı nə zaman saxladığımız, necə istifadə etdiyimiz,
həmçinin onların tərəfimizdən istifadəsini necə məhdudlaşdıra və yaxud tamamilə qadağa qoya biləcəyiniz haqqında
sizə məlumat verməkdir. Şəxsi məlumatların qorunması siyasətimiz şəxsi məlumatların qorunması qaydalarına
uyğundur.
I. Məsuliyyətli idarənin ünvanın
MANN+HUMMEL FT Poland
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Vrotslavska küçəsi 145,
63-800 QOSTIN, POLŞA
Tel. +48 65 572 89 00
II. Qrupun məlumatlarının qorunmasına dair müfəttiş
MANN+HUMMEL-də şəxsi məlumatların qorunmasına dair hər hansı suallar yarandıqda şəxsi məlumatların
qorunmasına dair müfəttişimiz ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Vrotslavska küçəsi 145,
63-800 QOSTIN, POLŞA
III. Emal üçün hüquqi əsas
Şəxsi məlumatları yalnız qanunvericiliyə uyğun olaraq və ya Sizin razılığınız əsasında toplayır, emal və istifadə edirik.
Şəxsin fərdi məlumatlarının işlənilməsinə icazə aldığımız sahədə şəxsi məlumatların emal olunması üçün əsas Aİ
şəxsi məlumatların qorunmasına dair sərəncamın m.6 akt 1 hərf A) təşkil edir (ŞMQS).
Tərəflərin birinin məlumatlarının ŞMQS m.6, akt 1, hər B) aid olduğu Müqavilənin icrası üçün tələb olunan şəxsi
məlumatların işlənilməsi zamanı ŞMQS hüquqi əsas təşkil edir. Bu həminin müqavilə öncəsi alətlərin icrası üçün tələb
olunan məlumatların işlənilməsinə dair bütün əməliyyatlara aiddir.
Şirkətimizin hüquqi öhdəliyini yerinə yetirmək üçün tələb olunan şəxsi məlumatların işlənilməsi sahəsində hüquqi
əsası ŞMQS m. 6, akt 1, hərf C) təşkil edir. Şirkət olaraq məsələn alman vergi məcəlləsinin (AO) və alman ticarət
məcəlləsinin (HGB) müddəalarına tabeyik.
Şəxsi məlumatların işlənilməsinin əsası həmin məlumatların aid olduğu şəxsin və ya digər fiziki şəxsin həyati
maraqlarında olduğu halda ŞMQS m. 6, akt 1, hərf d) təşkil edir.
Şirkətimiz və ya üçüncü şəxsin əsaslandırılmış marağını təmin etmək məqsədi ilə, məlumatları işlənilən şəxsin
maraqları, əsas hüququ və azadlıqları pozulmadığı halda məlumatlar ŞMQS m. 6, akt 1, hərf C) əsasında işlənilir.

IV. Məlumatların alıcısı
İşlənilmənin yeri
Məlumatlarınızın daha yaxşı emal və istifadə olunması Avropa İttifaqı/Avropa İqtisadi Ərazisində baş verir (Aİ/AİƏ).
Adətən məlumatlar Aİ xaricində olan ölkəyə ötürülmür. Lakin bəzi proseduralar Aİ/AİƏ xaricində emalı tələb edə
bilərlər. MANN+HUMMEL şəxsi məlumatların emalını xidmət göstərənlərə tapşırmasına baxmayaraq (Aİ/AİƏ
ərazisində və yaxud Aİ xaricində) məlumatların işlənilməsinin məlumatların qorunması qaydalarına uyğunluğunun
təmin olunması üçün bütün lazımi tədbirlər görülür.
V. Sizin hüquqlarınız
Məlumatların aid olduğu şəxsin hüquqları
Şəxsi məlumatlarınız emal olunursa əgər, Siz ŞMQS görə məlumatların aid olduğu şəxs hesab olunursunuz. ŞMQS
m.12 əsasən MANN+HUMMEL tərəfindən məlumatlarınızın işlənilməsinə cavabdeh olan şəxsin məlumatlarını almaq,
məlumatlara düzəliş etmək, məlumatların işlənilməsini məhdudlaşdırmaq, məlumatları pozmaq, məlumatların
açıqlamasını almaq, məlumatları ötürmək, məlumatların işlənilməsinə etiraz etmək, məlumatların işlənilməsinə
verdiyiniz razılığı geri almaq, yalnız avtomatlaşdırılmış məlumatların işlənməsi əsasında qəbul olunan qərarlara tabe
olmamaq hüququna maliksiniz.
Məlumatların aid olduğu şəxs qismində hüquqlarınızdan istifadə etmək üçün aşağıdakı elektron ünvanına e-mail
göndərməyiniz kifayətdir: RODO@mann-hummel-ft.com
Nəzarət orqanına şikayət etmək hüququ
Digər hüquqi və ya məhkəmə alətlərindən asılı olmayaraq ŞMQS şəxsi məlumatlarınızın işlənilməsi üzrə pozuntu baş
verdiyini hesab etdiyini halda xüsusilə üzv ölkədə, yaşadığınız ölkədə, işlədiyiniz ölkədə və ya iddia edilən pozuntunun
baş verən ölkədə nəzarət orqanına şikayətlə müraciət edə bilərsiniz.
Şikayətin göndərildiyi nəzarət orqanı şikayətçiyə şikayətinin statusu və nəticələri, həmçinin ŞMQS m. 78 əsasında
atılan addımlar haqqında məlumat verir.
Siz nəzarət orqanını seçə bilərsiniz (m. 77 ŞMQS). Məsələn. Siz şikayəti üzv olan Almaniyanın Baden-Vürtemberq
şəhərində MANN+HUMMEL cavabdeh olan nəzarət orqanına təqdim edə bilərsiniz.
VI. Dəyişikliklər etmək hüququ
Qanunvericiliyə əsasən məxfiliyin qorunmasına dair bəyanatda dəyişikliklər etmək hüququnu qoruyur.

VII. MANN+HUMMEL FT Poland www səhifələri:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu

http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

İstifadəyə dair məlumatlar
Korporativ internet səhifəmizə daxil olarkən, ümumi məlumatlar protokol faylında saxlanılacaqdır. Bu yalnız sistem
məqsədlərinə xidmət göstərir. İstifadəyə dair saxlanılan məlumatlar digər şəxsi məlumatlarla birgə saxlanılmır.
Aşağıdakı məlumatlar internet səhifəsinə hər girişdə yazılır:
•

Anonimləşdirilmiş IP ünvan

•

oxumanın tarix və saatı

•

Oxunan faylın adı

•

Oxumanın müvəffəqiyyətli olub olmadığı haqqında məlumat (vəziyyətin kodu)

•

Ötürülən məlumatların həcmi

•

Girişin baş verdiyi internet səhifəsi

•

İstifadə olunan brauzerin təsviri

•

İstifadə olunan əməliyyat sistemi
Yuxarıdakı məlumatlar icrası üçün hüquqi əsas olmadığı halda üçüncü şəxslərə ötürülmür və heç bir başqa
təhlilə məruz qalmır.
Korporativ internet səhifəsi aşağıdakı cookies fayllarından, izləmə alətləri və girişlərinin təhlili üçün skriptlərdən
istifadə edir1:

•

Texniki olaraq vacib cookies faylları

•

Təhlil məqsədləri üçün cookies faylları

•

Google Analytics

•

Nyüsletterin izlənilməsi

1Növlərindən

asılı olaraq hər an cookies fayllarının, izləmə alətləri və skriptlərin dəstəklənməsini söndürmək olar. Bu

mövzuda ətraflı məlumat VIII bölmədə verilib.
İnternet səhifəmizdə sosial əlfəcinlər var. Bu mövzuda ətraflı məlumat IX bölmədə verilib.

Əlaqə
Bizimlə əlaqə saxladığınız zaman sorğunuzun işlənilməsi məqsədilə, həmçinin gələcəkdə yazışmalar olacağı halda
məlumatlarınızı saxlayırıq. Ərizənizə tam baxıldıqdan sonra məlumatlarınızın tamamilə pozulur. Məlumatların
saxlanılması üçün qanuni əsas olduqda və ya digər təyin olunmuş öhdəlik əsasında saxlandığı hallar istisna halları
hesab olunur.

Nyüsletter
Yeniliklər və məhsullar təklifləri haqqında məlumat ala biləcəyiniz pulsuz nyüsletterə abunə olmaq imkanı var. Bu
prosesdə qeyd etdiyiniz e-mail ünvanı bizə ötürülür. Şəxsi məlumatlarının nyüsletterin göndərilməsi məqsədilə emal
olunur.
Nyüsletteri almaq üçün qeydiyyatdan keçdikdən sonra yoxlamaq üçün təsdiq mailini alacaqsınız. İP ünvanınız və
qeydiyyat tarixinizi yaddaşda saxlayacağıq. Bu yalnız üçüncü şəxsin e-mail ünvanından sui-istifadə edib nyüsletteri
həmin ünvanın sahibinin məlumatı olmadan qeydiyyatdan keçdiyi halı üçün istifadə olunur.
Hər an şəxsi məlumatlarınız saxlanılmasına verdiyiniz razılığı ləğv edə bilərsiniz. Razılığın ləğvi nyüsletterdə verilmiş
link vasitəsilə baş verir. Razılıq ləğv olunduqdan sonra bütün məlumatlar pozulacaq. Budan sonra nyüsletteri
almayacaqsınız.
Nyüsletterimizin necə istifadə olunduğunu daha yaxşı anlamaq üçün nyüsletter göndərilən zaman davranışınızı
istifadəçilər kimi qiymətləndiririk. Bu yalnız ləqəblərin istifadə zamanı baş verir. Nyüsletterlərin izlənilməsinə dair ətraflı
məlumat IX bölmədə verilib. Cookies faylları, izləmə, skriptlər b) hərfi altından Nyüsletterin izlənilməsi.
Ərizəçi haqqında məlumat (http://mann-hummel-ft.pl)
Şəxsi məlumatlarınızı ərizə prosesini yerinə yetirmək üçün tələb olunan sahədə emal edirik. Ərizəni həmçinin elektron
şəkildə təqdim etmək olar. Bu məlumatlar, əlbəttə ki, yalnız ərizənin işlənilməsi ilə bağlı olan məqsədlər üçün emal
olunacaq və üçüncü şəxslərə ötürülməyəcək. Xatırlamaq lazımdır ki, şifrələnməmiş göndərilən məktublar giriş
təhlükəsizliyi ilə göndərilmir.
Emal etdiyimiz məlumatlar kateqoriyaları aşağıdakılardır:
•

Ərizəçinin əsas məlumatları (adı, soyadı, ünvanı, vəzifəsi)

•

İxtisas məlumatları (Motivasiya məktubu, CV/tərcümeyi-hal, əvvəlki fəaliyyəti, ixtisası)

•

Istinad və sertifikatlar (nəticə, qiymət və s. dair məlumatlar)

•

Giriş məlumatları (e-mail, parol)

Müəyyən vəzifəyə müraciət etmişiniz və bu vəzifə artıq mövcud deyil və ya ixtisas dərəcənizin başqa vəzifəyə daha
uyğun olduğunu hesab etdiyimiz halda ərizənizi şirkətin başqa şöbəsinə göndərmək istərdik. Bu məqsədlə razılığınızı
almalıyıq.
Ərizə prosesi sona çatdıqdan sonra Sizin şəxsi məlumatlarınız ləğv olunacaq. Lakin Siz istədiyiniz halda
məlumatlarınızı müəyyən, daha uzun müddətdə və ya Sizinlə müqavilə bağlayacağımız halda saxlaya bilərik. Bunun
üçün ŞMQS m. 6, akt 1, hərf a) və şəxsi məlumatların qorunması haqqında alman qanununun (BDSG) § 26 hüquqi
əsas təşkil edir.
E-tədris
academy.fitlron.eu və ya institute.wixeurope.com səhifələrində olan e-tədris modulunun uğurla bitirdiyiniz
haqqında sertifikat əldə etmək istədiyiniz halda aşağıdakı məlumatları göstərməlisiniz:
•

Dərəcə, ad, soyad

•

ünvan,

•

telefon nömrəsi,

•

e-mail ünvanı.

Sertifikat almaq üçün təqdim etdiyiniz məlumatlar toplanılır, yazılır və lazım olduğu təqdirdə yalnız bu məqsədlər
əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərə ötürülür. Digər məlumatlar toplanılmır, saxlanılmır, dəyişilmir və ya ötürülmür.
VIII. Cookies faylları, izləmə və skriptlər
a.

Cookies faylları

Məlumatların emal olunmasının təsviri və sahəsi
Ziyarətçilər üçün səhifəmizin daha cəlbedici və bəzi funksiyaların istifadəsini mümkün etmək üçün bəzi səhifələrdə
“cookies” fayllarından istifadə edirik. Bu yekun cihazınızda yazılan kiçik mətn fayllarıdır. İstifadə etdiyimiz bəzi cookies
faylları brauzerin sessiyası sona çatdıqdan sonra, yəni brauzer bağlandıqdan sonra pozulur (sessiya cookies faylları).
Digər cookie faylları Sizin yekun cihazınızda qalır və növbəti giriş zamanı brauzeri yenidən tanımağımıza imkan
yaradır (qalıcı cookies faylları). Cookies faylları kompüterdə digər fayllara daxil olmaq və ya e-mail ünvanının təyin
olunması üçün istifadə oluna bilməz.
Brauzerlərin çoxu elə şəkildə konfiqurasiya olunub ki, cookies fayllar avtomatik olaraq qəbul edilsin. Brauzerinizdə
cookies fayllarının susmaya görə parametrlər yazıldığı halda, bütün proseslər məlumat verilmədən fonda gedəcək.
Lakin Siz bu parametrləri dəyişə bilərsiniz. Siz brauzerinizi elə konfiqurasiya edə bilərsiniz ki, cookies faylların
yazılması haqqında məlumat alıb ayrı hadisələri qəbul edib-etməyəcəyiniz haqqında qərar verə biləsiniz və ya cookies
faylların qəbul edilməsini ümumi şərtlərdə və ya ayrı hallarda söndürə bilərsiniz
Lakin bəzi internet səhifələri (o cümlədən bizim) cookies faylları istifadə olunmadan düzgün istifadə oluna bilməz,
çünki onlar sifariş kimi proseslər üçün lazım olur.
Texniki olaraq zəruri cookies faylları
Cookies fayllarından səhifəmizi istifadəçi üçün daha da rahat etmək üçün istifadə edirik. İnternet səhifəmizin çoxsaylı
elementləri səhifə dəyişdirildikdən sonra giriş edilən brauzerin eyniləşdirilməsini tələb edirlər..
Cookies faylları aşağıdakı məlumatları yaddaşda saxlayıb ötürülür:
1. Dil parametrləri
2. Giriş məlumatları
Təhlil məqsədləri üçün cookies faylları
İnternet səhifəmizdə həmçinin istifadəçinin İnternetdə davranışını təhlil etmək imkanını yaradan cookies fayllarından
istifadə edirik.
Bunun sayəsində aşağıdakı məlumatlar ötürülə bilir:
1. Yazılmış axtarılan sözlər
2. Səhifələrə giriş tezliyi
3. İnternet səhifəsinin funskiyalarından istifadə
Bu şəkildə toplanılmış istifadəçi məlumatları texniki proses zamanı ləqəbləşdirilir. Bu deməkdir ki, internet səhifəsinə
daxil olan istifadəçinin məlumatlarının uyğunlaşdırılması artıq mümkün deyil. Bu məlumatlar istifadəçinin digər
məlumatları ilə bir yerdə yaddaşda qalmır.
İstifadəçilər internet səhifəmizə daxil olduqları zaman məlumat baneri onlara təhlil məqsədləri üçün cookies
fayllarından istifadə olunduğu haqqında məlumat verir və hazırkı məxfiliyin qorunması haqqında bəyanata yönəldir.
Bu kontekstdə həmçinin brauzerin parametrlərində cookies fayllarının yazılmasını söndürmək imkanının olduğu
haqqında məlumat verir.

Məlumatların emal olunmasına hüquqi əsas
Cookies faylları istifadə olduqda şəxsi məlumatların emalı üçün əsas ŞMQS m. 6 akt 1 hərf f) təşkil edir.
Məlumatların işlənilməsi məqsədi
Texniki nəzərdən mühüm olan cookies faylların istifadəsi məqsədi istifadəçilər tərəfindən internet səhifəsindən
istifadəsini asanlaşdırmaqdır. Funksiyaların çoxu cookies faylları istifadə olunmadan təklif oluna bilməz. Onlar səhifə
dəyişdikdən sonra brauzerin tanınmasını tələb edirlər.
Aşağıdakı hərəkətlər zamanı cookies fayllarının istifadəsini tələb edirik:
1.

Dil parametrlərinin qəbul edilməsi

2.

Axtarılan ifadələrin yazılması

Texniki nəzərdən zəruri olan toplanılan istifadəçinin məlumatları istifadəçinin profilinin yaradılması üçün istifadə
olunmur.
Analitik cookies faylları internet səhifəmiz və məzmununun yaxşılaşdırılması məqsədilə istifadə olunur. Analitik
cookies faylları internet səhifəmizin istifadə üsulları mövzusunda məlumat verirlər, bu isə təklifimiz daim
təkmilləşdirmək imkanını yaradır.
Bu mərhələdə analitik cookies faylları ətraflı təsvir edilməlidir.
Bu məqsəd həmçinin ŞMQS m. 6, akt 1, hərf f) uyğun olaraq şəxsi məlumatların işlənilməsi üçün əsasdır
Məlumatların saxlanılması müddəti, razılığın ləğv edilməsi və məlumatların pozulması
Cookies faylları istifadəçinin kompüterində saxlanılır və kompüterdən bizə göndərilir. Bununla əlaqədar istifadəçi
cookies fayllarının istifadəsinə tam nəzarət edə bilər. Siz internet brauzerin parametrlərini dəyişməklə cookies
fayllarının göndərilməsini söndürə və ya məhdudlaşdıra bilərsiniz. Artıq yazılmış cookies fayllarını istənilən anda
pozmaq olar. Bu prosesi avtomatlaşdırmaq da mümkündür. Cookies faylları internet səhifəmiz üçün söndürülübsə o
zaman internet səhifəmizdəki bütün funksiyalar tam istifadə olunmaya bilər.
b.

İzləmə

Nyüsletterin izlənilməsi
Nyüsletterimizin necə istifadə olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün nyüsletter göndərilən zaman istifadəçilərin
davranışlarını izləyirik. Bu məqsədlər tərəfimizdən göndərilən e-mail məktublarda veb mayak, həmçinin izləmə
pikselləri adlanan siqnalizatorlar yerləşdirilib. Bu internet səhifəmizlə birləşdirilən qrafik fayllardır. Bunun nəticəsində
biz istifadəçilərimizin davranışlarını izləyə bilirik. Bu e-mail ünvanınıza birləşdirilən və İD ilə bağlı olan veb mayak
siqnalizatorların istifadəsi sayəsində mümkündür. Onlar həmçinin nyüsletterdə yerləşdirilən keçidlərdə də var.
Bu şəkildə əldə etdiyimiz məlumatları istifadəçinin profilinin yaradılmasında istifadə edirik. Bu isə nyüsletterin
maraqlarınıza uyğunlaşdırılmasına imkan yaradır. Nyüsletterimizi oxuduğunuz zaman hansı keçidlərə keçdiyinizi qeyd
edir bu məlumatı maraqlarınızı təyin etmək üçün istifadə edirik. Bu məlumatları internet səhifəmizdəki hərəkətlərinizlə
də birləşdiririk.
Bu izlənilməyə istənilən zaman hər e-mail məktubuna əlavə edilmiş xüsusi keçidə klik edərək etiraz edə bilərsiniz. Bu
məlumatlar nyüsletterimizə abunə olduğunuz müddətdə saxlanılır. Abunəçilik ləğv olunduqdan sonra məlumatlar
yalnız anonim şəkildə statistika məqsədləri üçün saxlanılır.

Bu izləmə forması e-mail poçtunuzda şəkillərin baxılmasını söndürdüyünüz halda mümkün deyil. Bu halda nyüsletter
tam açılmayacaq və bəzi funksiyalar işləməyəcək. Şəkillər manual olaraq açıldığı halda yuxarıda təsvir olunan izləmə
funksiyası işləyəcək.

Google Analytics
Bu səhifə Google İnc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) internet təhlil xidməti
olan Google Analytics istifadə edir. Bu bir neçə cihaz arasında istifadəçinin ləqəb İD məlumatlar, sessiyalar və
qarşılıqlı fəaliyyətin yazılmasını asanlaşdırır, bununla da istifadəçinin müxtəlif cihazlardan fəallığının təhlilini
asanlaşdırır.
Google Analytics internet səhifəsinə istifadəçilərin səhifə ilə qarşılıqlı əlaqələrini təhlil etmək üçün cookies fayllarından
istifadə edir. Cookies faylları tərəfindən internet səhifədən istifadə mövzusunda toplanılan məlumatlar adətən Google
ABŞ olan serverinə göndərilib saxlanılır. Bu internet səhifəsində İP anonimləşdirilməsi olduğuna görə Google Avropa
İttifaqının üzv ölkələrində və ya Avropa İqtisadi Sahəsi müqaviləsinin tərəfləri olan digər ölkələrdə daha əvvəl İP
ünvanınızı qısaldacaq. Yalnız istisna hallarda İP tam ünvanı Google ABŞ-dakı serverinə göndərilib orada qısaldılacaq.
Brauzerini tərəfindən Google Analytics kontekstində göndərilən İP ünvanı digər Google məlumatları ilə birləşdirilimir.
Bu internet səhifəsinin operatorunun tapşırığı əsasında Google səhifədə fəallıq hesabatlarının tərtib olunması və bu
internet səhifəsi ilə bağlı olan növbəti xidmətlərin internet səhifəsinin operatoruna təklif etmək və İnternetdən istifadə
məqsədilə bu internet səhifəsindən istifadənizi təhlil edir. Google Analytics-dan istifadə üçün hüquqi əsas
Telemətbuat haqqında alman qanununun § 15 akt 3 (TMG) və ŞMQS m.6,akt 1, hər f) təşkil edir. Cookies faylları,
login (məsələn istifadəçinin İD) və ya reklam İD ilə bağlı olan tərəfimizdən göndərilən məlumatlar avtomatik olaraq 26
aydan sonra pozulur. Saxlama müddəti keçən məlumatlar avtomatik olaraq ayda bir dəfə pozulur. İstifadə şərtləri və
məlumatların qorunması haqqında ətraflı məlumatı https://www.google.com/analytics/terms/de.html
lub https://policies.google.com/?hl=de səhifəsində tapa bilərsiniz.

Google Analytics söndür.
Google tərəfindən reklam məqsədləri üçün məlumatların istifadəsi, parametrlərin imkanları və istifadəçinin razılığının
geri alınması mövzusunda növbəti məlumatlar Google aşağıdakı internet səhifələrində əldə edə bilərsiniz:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („internet səhifələrini və ya tərəfdaşlarımızın
proqramlarını ziyarət edərkən Google tərəfindən məlumatların istifadə olunması”)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklam məqsədləri üçün məlumatların istifadəsi ")

•

http://www.google.de/settings/ads („Google reklamları göstərərkən istifadə etdiyi məlumatları idarə et”)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ („Google hansı reklamları göstərə biləcəyini təyin et”)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABŞ şirkəti ilə birgə internet istifadəçinin internet
səhifəmiz haqqında Google reklamı yardımı ilə öyrəndiyini bilmək üçün internet marketinq sahəsində əməkdaşlıq
edirik. Google kompüterinizdə yazılan və səhifədən istifadə təhlilinə imkan yaradan cookies fayllarından istifadə edir.
Cookies faylları Google tərəfindən yerləşdirilən reklama klik edəndən sonra konversiyaların izlənilməsini müəyyən

edir. Bu cookies faylları 30 gündən sonra etibarlığını itirik və şəxsi eyniləşdirmə üçün istifadə olunmur. Konversiyanın
izlənilməsi zamanı istifadə olunan cookies fayllarını söndürmək istədiyiniz halda brauzerinizdə googleadservices.com
domenindən olan cookies fayllarını bloklaşdırmasını təyin edə bilərsiz. Google tərəfindən JavaScript kodunun icrasını
tamamilə dayandırmaq üçün JavaScript bloklaşdırıcısını quraşdırmaq olar (məsələn, www.noscript.net və
ya www.ghostery.com). Bu metodlar və ya Google tərəfindən bu məlumatlardan istifadə edə bilməməsi üçün nə edə
biləcəyiniz haqqında daha ətraflı məlumatı aşağıdakı səhifədə öyrənə
bilərsiniz: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
İnternet səhifəmizdə Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABŞ (daha sonra: Google)
şirkətinin JavaScript kodu yerləşdirilib. JavaScript brauzerinizdə aktiv etdiyiniz və JavaScript bolklaşdırıcısını
quraşdırmadığınız halda brauzeriniz şəxsi məlumatları Google göndərəcək. Google-dan JavaScript kodunun icrasını
tamamilə bloklaşdırmaq üçün JavaScript bloklaşdırıcısını quraşdırmaq olar (məsələn,www.noscript.net və
ya www.ghostery.com).
Google Video:
İnternet səhifəmizdə Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABŞ (daha sonra: Google)
şirtkətinin JavaScript kodu yerləşdirilib. JavaScript brauzerinizdə aktiv etdiyiniz və JavaScript bolklaşdırıcısını
quraşdırmadığınız halda brauzeriniz şəxsi məlumatları Google Video-ya göndərəcək. Bu mövzuda daha ətraflı
məlumatı Google Video məlumatların məxfiliyi haqqında bəyanatında əldə edə bilərsiniz:
Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google Video-dan JavaScript kodunun icrasını tamamilə
bloklaşdırmaq üçün JavaScript bloklaşdırıcısını quraşdırmaq olar (məsələn,www.noscript.net və
ya www.ghostery.com).
gstatic:
İnternet səhifəmizdə Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABŞ (daha sonra: Google)
şirkətinin JavaScript kodu yerləşdirilib. JavaScript brauzerinizdə aktiv etdiyiniz və JavaScript bolklaşdırıcısını
quraşdırmadığınız halda brauzeriniz şəxsi məlumatları Google göndərəcək. Google-dan JavaScript kodunun icrasını
tamamilə bloklaşdırmaq üçün JavaScript bloklaşdırıcısını quraşdırmaq olar (məsələn,www.noscript.net və
ya www.ghostery.com).

YouTube:
Hazırkı online təklif YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Abş („YouTube”) tərəfindən çatdırılan
YouTube video platformasından istifadə edir. YouTube audio və video faylların baxılmasına imkan yaradan bir
platformadır.
Təklifimizin müvafiq səhifəsinə daxil olduğunuz zaman quraşdırılmış YouTube pleyeri video və ya audio faylın
açılması üçün YouTube –la əlaqə saxlayacaq. Bu proses zamanı məlumatlar həmçinin YouTube məsuliyyətli orqana
olaraq göndərilir. YouTube tərəfindən məlumatların işlənilməsinə görə məsuliyyət daşımırıq.
Toplanılan məlumatların sahəsi və məqsədinə, onların YouTube tərəfindən işlənilməsi və istifadə olunması,
hüquqlarınızı və məlumatların qorunması üçün seçilmiş parametrlərə dair məlumatları YouTube məxfilik siyasətində
tapa bilərsiniz. Bu mövzuda ətraflı məlumat YouTube məxfiliyin qorunması haqqında bəyanatda yerləşdirilib
(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). YouTube JavaScript kodunun icrasını tamamilə bloklaşdırmaq üçün
JavaScript bloklaşdırıcısını quraşdırmaq olar (məsələn,www.noscript.net və ya www.ghostery.com).

