Kulla ı

Kuralları ve Gizlilik Şartları Bildiri i

Bu Kulla ı Kuralları e Gizlilik Şartları Bildiri i Bildirim ), http://www.metalmetre.com web
sitesi i kulla ı ı ile eri topla a e eri kulla a uygula aları ı açıkla aktadır. Bu e sitesi,
Efektif Da ış a lık Yazılı e Satış A.Ş. tarafı da işletil ekte e idare edil ektedir. Bu da so ra
"Efektif" eya " iz" olarak a ıla aktır . İş u Bildiri , http://
. etal etre. o sitesi i kulla ı ı
e u site üzeri de Efektif ile yaptığı ız o li e alış erişlerde er iş olduğu uz kişisel ilgileri izi
gü e lik e gizliliği e ilişki politikaları e uygula aları açıkla aktadır.
http://
. etal etre. o adresi i eya o il uygula ası ı kulla arak, gizliliğe ilişki
yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kala ağı ızı peşi e eya e taahhüt et ektesi iz. Ayrı a,
Efektif’e su uş olduğu uz kişisel ilgileri izi iş u Bildiri ’de elirtile şekilde Efektif, tedarikçiler
e/ eya ara ı kuru lar tarafı da topla ası e kulla ıl ası ı ka ul et iş ulu aktası ız.
http://
. etal etre. o sayfası ı ziyaret et ek eya Efektif ürü leri i satı al akla, u site i
kulla ıl ası a ilişki koşulları, gizlilik politikası ı e site ile ilgili tü ari ka u ları, yö et elikleri e
e zuatı açıkça ka ul et iş sayılırsı ız.
Site izde iste e kişisel ilgileri iz hiz etleri izi su ula il esi, ilgile dir e, iletişi
. duru lar
içi kayıt altı da tutul aktadır. Topladığı ız kişisel ilgiler arası da adı ız, u a ı ız, şirket eya
kuruluşu uzu adı, iş e-posta adresiniz, iş telefo u uz, iş eya e adresi iz e iş ta ı ı ızla,
şirketi izle e kredi kartı ızla ile ilgili ilgiler ola ilir.
Belirli çalışa ları ız, irlikte çalıştığı ız şirketler e ser is sağlayı ıları, şirketi izle ilgili işlerde ize
yardı ı ol ak a a ıyla kişisel ilgileri ize erişe ilir. Bu çalışa lar e şirketleri gizlilik e gü e lik
kısıtla aları ulu aktadır. A ak iş u gizlilik e gü e lik kısıtla aları a rağ e kişisel ilgileri izi
herha gi ir şekilde üçü ü şahıs e kuruluşları izi siz erişi i e eya kulla ı ı a açıl ası hali de
Efektif'e rü u edil eye eği e Efektif'te herha gi ir zarar tale i de ulu ul aya ağı ka ul, eya
e taahhüt edil iş sayılır.
Kişisel ilgileri izi kaydettiği izde ya da aşka ir şekilde, ör eği telefo la, e- ail ile s. erdiği izde
ya da ir yarış a, pro osyo eya a kete katıl ak içi o li e olarak kişisel ilgileri izi toplaya iliriz.
Bu işle leri so u u olarak, is i iz, e- ail e posta adresleri iz, telefo u ara lar ı ız, adres e
telefo ları ız, ürü ilgi ilgisi e ali ilgiler e azı duru larda da düşü eleri iz e kişisel
ter ihleri iz gi i kişisel ilgileri izi ize ere ilirsi iz.
Sitede topla a kişisel ilgiler, site i işletil esi e istediği iz hiz etleri sağla ası ya da işle leri
yerine getiril esi içi kulla ılır. Kişisel ilgileri izi, ildiri leri de içere ek şekilde, kulla akta
olduğu uz ürü eya hiz etler hakkı da ilgiler sağla ak içi kulla a iliriz. Ayrı a, size diğer Efektif
ürü leri e hiz etleri hakkı da ilgiler gö dere iliriz.
Bir ha er ülte i e kaydolduğu uzda eya ta ıtı e-postaları al ayı ka ul ettiği izde eya
http://www.metalmetre.com adresinde belirtilen e-postaları izle ek içi tıkladığı ızda özelleştiril iş
ağla tılar eya e zeri tek olojiler kulla a ilir. Size daha uygun e-postalar eya satış ilgileri
gö dere il ek içi u ilgileri kişisel ilgileri izle ilişkile dire iliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin
gel esi i durdur a ıza ola ak ere , a o elik iptal ağla tıları içerir.
Efektif, kişisel ilgileri izi, yasal ir zoru luluk olarak ke disi de talep edildiği de, yasal gereklere
uygu hareket et ek a a ı ile, eya Efektif’e ya da siteye te liğ edile yasal işle lere uy ak;
Efektif’i hakları ı e ülkiyeti i koru ak e sa u ak, Efektif çalışa ları ı eya ara ıları ı , Efektif

ürü ü kulla a ları eya ka u gü e liği açısı da a il duru larda harekete geç ek içi gerekli
olduğu a ka aat getirdiği hallerde açıklaya ilir.
Efektif, kişisel ilgileri izi gü e liği i koru ayı ilke edi iştir. Kişisel ilgileri izi yetkisiz erişi e,
kulla ı a eya açığa çık aya karşı koru ak içi çok çeşitli gü e lik tek olojileri kulla ır. Ör eği ,
sağladığı ız ilgileri ko trol altı da ulu a e sı ırlı erişi i ola ilgisayar su u uları da depolarız.
Ayrı a Kredi kartı ilgileri izi herha gi ir şekilde siste leri izde sakla ayız. Öde e işle leri izi
a ka ı sağla ış olduğu gü e li siste üzeri de yaparsı ız.
Kayıt içi kulla dığı ız e-posta adresi iz sade e akti asyo e üyeliği izle ilgili ilgile dir e iletileri
gönder ek içi kulla ıla ak e yasal zoru luluklar eya iz i iz hari i de kesi likle . şahıs e
kuru larla paylaşıl aya aktır.
Bilgi gü e liği izi sağla ak a a ı ile sizleri de şifreleri izi ki se ile paylaş a a ızı gerekliliği i
vurgulamak isteriz. Elektro ik posta iletişi i de söz ko usu esaj şifrele ediği takdirde esajı
gü e liği i gara ti altı a alı a adığı ı e gö dere eği iz elektro ik postaları gü e liği de
sizleri soru lu olduğu u hatırlat ak isteriz.
We site izde Efektif tarafı da işletil eye diğer e siteleri e ağla tılar ere iliriz. Bu e
siteleri de herha gi iri i ziyaret ederse iz o site i gizlilik e diğer politikaları ı gözde
geçir elisi iz. Diğer şirketleri politika e uygula aları da soru lu ol adığı ızı elirt ek isteriz.
Uluslararası i ter et yasaları, i ter et siteleri de yaşı altı daki ge çleri kişisel ilgileri i
topla ası a sı ırlar getir ektedir. Bu ede le yaşı ız 'ü altı da ise,
http://
. etal etre. o üzeri de satı al a işle i yapa aya ağı ızda eli izi o ayıyla
o u üyeliği üzeri de işle gerçekleştire ilirsi iz.
Bu i ter et sitesi de erile ilgiler, "olduğu gi i", " e ut olduğu şekilde" sağla aktadırlar.
Efektif, u ilgileri doğrulukları ı, yeterlilikleri i e eksiksizlikleri i gara ti etmemekte ve bu
ilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler ede iyle soru luluğu, açık ir şekilde reddet ektedir. Bu
ilgilerle Efektif, üçü ü şahıslara yö elik ola lar da dâhil olarak ülkiyet, satıla ilirlik, doğruluk,
güvenilirlik, kesinlik, belirli bir a aç içi uygu luk e/ eya ilgisayar irüsü ulu a ası a ilişki
garantiler dâhil a ak u larla sı ırlı kal a ak kaydıyla, zı e , açıkça ya da yasal olarak hiç ir
garanti vermemektedir.
Gerek u i ter et sitesi de ağla tılar erile sitelerdeki, gerekse de diğer i ter et siteleri e
ağla tıları riski, kulla ı ıya aittir. Bu sitelerde erile ilgileri doğruluğu ile u sitelerde erile
diğer ağla tıları itelikleri Efektif tarafı da araştırıl a ış e doğrula a ıştır.
Efektif, herhangi bir etki liği aşarısızlığı, hatası, iptali eya ge ik esi, iletişi kesi tisi, ilgisayar
irüsü so u u oluşa herha gi ir zarar eya ziya da dolayı soru luluk ka ul et ez. Kulla ı ı,
Efektif’i diğer kulla ı ıları ı usulsüz e saldırga da ra ışları, hakaretleri konusunda sorumlu
tutula aya ağı ı ka ul eder. Efektif, ge el ahlak e toplu kuralları a uygu da ra aya
kulla ı ıları üyelikleri i iptal et e hakkı ı saklı tut akla irlikte, u tür ilişkileri de
eyda a
gele ile ek zararda kulla ı ı ı ke disi sorumludur.
Bu i ter et sitesi de yer ala ilgileri e alze eleri , görsel u surları e u ları
düze le eleri i telif hakkı, aksi açıkça elirtil ediği süre e Efektif’e aittir. Bilgiler, Efektif’i yazılı
iz i ol aksızı dağıtıla az, kirala a az, çoğaltıla az, alt lisa sla kulla dırıla az, değiştirile ez,
ti ari ir a açla kulla ıla az.

Bu Bildirim’i za a za a gü elleştire iliriz. Topladığı ız kişisel ilgileri koru ak içi ha gi
yö te lerde yararla dığı ız ko usu da ilgi sahi i ol ak içi u Bildirim’i düze li aralıklarla
gözde geçir e izi ö eririz. Hiz eti sürekli şekilde kulla a ız u Bildiri ’i e yapıla ile ek
gü elleştir eleri ka ul ettiği iz a la ı a gelir.
Ayrı a Efektif, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, ilgileri, görsel
u surları ö ede ildiri de ulu ada değiştir e hakkı ı saklı tutar.
Efektif ser isleri ile ilgili detaylı ilgi al ak, üyelik işle leri i gerçekleştir ek eya üyelikte ayrıl ak
içi aşağıdaki erişi
ilgileri de ize ulaşa ilirsiniz:
Posta Adresi: Kuştepe Leylak Sk. Nursa lar İş Merkezi K:
E-posta Adresi : info@metalmetre.com
Müşteri Hiz etleri: 0 212 354 54 84
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