GİZLİLİK, GÜVENLİK ve ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI
Bu beyan Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin gizlilik ve güvenlik politikasını
içerir. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. olarak önceliklerimizden biri de siz
değerli müşterilerimizin/Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır.
Bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımakta ve yasalara uygun olarak
korunmaktadır.


Uygulama ve Internet Sitesi üzerinden girilen, kişisel veriler aksi belirtilmedikçe Tepe
Savunma ve Güvenlik Sistemler A.Ş. veri tabanında saklanmaktadır.
Kişisel verileriniz Firmamız ile Bilkent Holding A.Ş., mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı
şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar
tarafından, kampanya bilgileri, size özel teklif ve promosyonlar, tanıtım, reklam, satış,
pazarlama, mağazalarda yapılacak etkinliklerin sizlerle e-posta, SMS, internet, telefon
ve benzeri diğer iletişim araçları ile, her türlü tanıtım, bilgilendirme, reklam, ve diğer
amaçlarla paylaşılması için kullanılacaktır. Siz değerli üyelerimizin bu gibi
bilgilendirmeleri alıp almama konusunda seçim yapma hakkı bulunmakta olup; sitemiz
üyelik formunun doldurulması esnasında bu tercihi yapabilir, üyelik işlemleriniz
sonrasında ise bu seçimi değiştirebilirsiniz. Aksine bir yazılı bildiriminiz olmadığı
müddetçe Firmamızın tarafınıza yönelik belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
kabul ve beyan etmektesiniz.



Müşterilerimize/Kullanıcılarımıza ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü
sınırlamalar çerçevesinde ve usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde, yasal
gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile
müşterilerimizin tüm hakları gözetilerek ilgili kişi ve/veya kuruluşlara açıklanabilir.



Internet Sitemiz üzerinden yapacağınız tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Tepe
Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş’den bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart
kuruluşlarınca online olarak müşterilerimiz ve banka arasında gerçekleştirilmektedir.
Kredi kartı bilgileriniz sistemimizde saklanmamaktadır.



Internet Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler internet sitemizden
tamamen bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip
sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde
alışverişe devam edilir. Kartınızla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenememekte ve
sitemizin veya sitemizin işbirliği içinde olduğu şirketlerin sunucularında tutulmamakta
olup; yalnızca bilgisayarınız (tarafınız) ve bankanız arasında görüntülenebilmektedir.



Internet Sitesinin ve Uygulamanın diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm
kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları
geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek amacıyla veya başka herhangi bir
amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri,
gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek
ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir.
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Tepe Savunma’ nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın,
tepesavunma.com.tr'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar
görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tepe Savunma’nın herhangi
bir sorumluluğu olmayacaktır.
Çerezler ve Diğer Teknolojiler
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. Internet Siteleri ve Uygulama, çerezleri ve
diğer teknolojileri (kısaca “çerezler” ) kullanabilir. Çerezler bir web sunucusu tarafından
sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır.
Çerezler, Müşteri/Kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; Internet
Sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir, sitemizi geliştirmemize yardımcı
olur.
Çerezler, Müşteriler/Kullanıcılar Internet Sitesini ya da Uygulamayı kullanırken,
müşterilerin kişisel bilgilerini hatırlamak için de kullanırlar. Böylece Internet Sitemizi ve
Uygulamayı kullanımınız kolaylaşır, kişiye özel hizmet sunabiliriz.
Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız web tarayıcı ve mobil cihaz
üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz.
Bazı bilgileri otomatik olarak toplarız ve bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler
İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını
(ISP), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini,
tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir.
Bu bilgileri, eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı
davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak
kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanırız.
Bu Politikada yer alan hükümler Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından
gerek görüldüğü takdirde mevzuat hükümlerine uygun olarak Internet Sitesinde
yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi
halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Bu Politikayı kabul edip etmemekte ve tamamen kendi takdirinize göre kişisel bilgilerinizi
verip vermemekte serbestsiniz,
Lütfen, Uygulamayı ve Internet Sitemizi ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla bu
Politikayı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.
TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:266/C-17-24 Çankaya/ANKARA
Telefon: 444 70 14
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