Gizlilik Bildirgesi
MANN + HUMMEL FT Polonya Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (eski adıyla MANN + HUMMEL
Filtration Technology Poland Sp. z o.o.) ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLONYA olarak, kişisel bilgilerinizin
korunmasını çok ciddiye aldığımızı ve verilerinizn korunmasıyla ilgili geçerli yasa ve düzenlemelere uyduğumuzu
temin ediyoruz.
Aşağıdaki açıklamalar, veri korunmasını nasıl sağladığımıza ve hangi verilerin toplanıp işlendiğine ve hangi amaçla
kullanıldığına dair bir genel bakış sunmaktadır.
1. Kullanılan Veriler
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bu işlemle ilgili genel veriler otomatik olarak bir günlük dosyaya kaydedilir. Bu
genel veriler, yalnızca sistemle ilgili ve istatistiksel amaçlarla ve istisnai durumlarda cezai suçları bildirmek için
kaydedilir.
Veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya başka bir şekilde analiz
edilmeyecektir.
Ayrıntılı olarak, her ziyaret için aşağıdaki veri kümesi kaydedilmektedir:


erişilen dosyanın adı,



erişim tarihi ve saati,



aktarılan veri hacmi,



erişimin başarılı olup olmadığına dair bir rapor,



kullanılan web tarayıcısı türünün bir açıklaması,



kullanılan işletim sistemi,



kullanıcının IP adresi.

2. Kişisel Veriler
Kişisel verileriniz yalnızca kanunen izin verilmişse veya bize onay verdiyseniz toplar, işler ve kullanırız.
Uzaktan Eğitim
Academy.fitlron.eu adresinde bulunan uzaktan eğitim modülünün başarıyla tamamlandığını onaylayan bir
sertifika almak isteyen kişilerden aşağıdaki bilgileri sağlamaları istenmektedir:


Ünvan, ad, soyad



Adres,



Telefon numarası,



email adresi.

Sertifikayı almak amacıyla bize sağladığınız veriler toplanacak, kaydedilecek ve gerektiğinde bu amaç için dahil
olan şirketlere sağlanacaktır. Başka hiçbir veri toplama, saklama, değiştirme veya aktarım
gerçekleştirilmeyecektir.

3. Çerez Politikası
Web sitemizi ziyaretçiler için daha çekici hale getirmek ve belirli işlevlerin kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli
sayfalarda 'çerezler' kullanıyoruz. Bunlar, son cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız
çerezlerden bazıları, tarayıcı oturumu sona erdikten sonra, yani tarayıcınızdan çıktıktan sonra silinir (oturum
çerezleri olarak bilinir). Diğer çerezler son cihazınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı yeniden
tanımamıza izin verir (kalıcı çerezler olarak bilinir).
Çerezler, bilgisayarınızdaki diğer dosyalara erişmek veya e-posta adresinizi belirlemek için kullanılamaz.
Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezler için standart ayarlar
tarayıcınıza kaydedilmişse, tüm işlemler arka planda siz fark etmeden çalışır. Ancak dilerseniz bu ayarları
değiştirebilirsiniz.
Tarayıcınızı, çerez bilgilerinin depolanması hakkında bilgi sahibi olmanız ve duruma göre bunları kabul edip
etmeme konusunda kararlar alabilir veya çerez bilgilerinin genel olarak ya da özel koşullar çerçevesinde kabul
edilmesinin hariç tutulacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.
Farklı tarayıcıların, çerez ayarlarını değiştirmek için farklı yöntemleri vardır. Tarayıcınızda çerez ayarlarını nasıl
yapacağınızı öğrenin:






Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Safari
Opera

Sitenin çerez bilgilerini kaydetmesine izin vermezseniz, web sitesinin veya bazı bölümlerinin performansı
etkilenebilir.
4. Web Analizleri
Google Analizleri
Bu web sitesi, Google Inc. ('Google') tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır.
Google Analytics, web sitesini kullanımınızın analizine izin vermek için bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyaları
olan çerezleri kullanır. Çerez tarafından oluşturulan bu web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler genellikle
ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.
Ancak, bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, Google ilk olarak IP adresinizi Avrupa
Birliği Üye Ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli taraflarıyla bağlantısını
kesecektir. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve istisnai durumlarda burada kesilir.
Bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilmiştir. Google, bu bilgileri bizim adımıza web sitesini kullanımınızı
analiz etmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve bize web sitesi kullanımı ve internet
kullanımıyla ilgili daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır.
Tarayıcınız tarafından Google Analytics için de sağlanan IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle
bağlantılı olmayacaktır. Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde yapılandırarak çerezlerin kaydedilmesini

önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesindeki tüm işlevlerden tam olarak yararlanamayabileceğinizi
belirtmek isteriz.
Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak, web sitesini kullanımınız (IP adresiniz dahil)
hakkında çerez tarafından oluşturulan verilerin Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından
işlenmesini önleyebilirsiniz:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Tarayıcı eklentisine alternatif olarak veya mobil cihazlardaki tarayıcılarda, ileride bu web sitesinde Google
Analytics tarafından veri toplanmasını önleyecek bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamak için lütfen aşağıdaki
bağlantıya tıklayın. (Bu devre dışı bırakma çerezi yalnızca bu tarayıcıda ve yalnızca bu etki alanı için çalışır; bu
tarayıcıdaki çerezlerinizi silerseniz, bu bağlantıya tekrar tıklamanız gerekecektir).
Google Analytics’I devre dışı bırakın
Kullanım koşulları ve veri koruma kanunu hakkında daha fazla bilgi www.google.com/analytics/terms/gb.html
veya www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html adreslerinde bulunabilir.
5. Telif Hakları
© Telif hakkı MANN + HUMMEL FT Polonya Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k .. Tüm hakları saklıdır.
Www.filtron.eu adresinde bulunan tüm bilgiler - metinler, fotoğraflar, eserler ve düzen, yasalarca korunmaktadır.
6. Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
Bu Gizlilik Beyanını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Gizlilik Bildirimindeki tüm
değişiklikler her zaman bu web sitesinde yayınlanacaktır. Bu tür değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik Beyanı web
sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir.
7. İletişim
Www.filtron.eu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: kontakt@filtron.pl.

