YASAL UYARI GİZLİLİK POLİTİKASI
TEMEL SIR SAKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Camso Inc. ve iştirakleri (’’Camso’’) kişisel verilerin özel ve gizli olması gerektiğini düşünmektedir. Buna uygun olarak, tarafımıza sağlamış olduğunuz
kişisel verileriniz sadece belirli personelin erişim sağlayabildiği güvenli bir alanda saklanmaktadır. Camso kendi iştirakleri ve iş ortakları hariç olmak
üzere hiçbir kişisel veriyi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
Bu internet sitesini kullanmak ile birlikte işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu Gizlilik Politası’nda
belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız. Camso, kendi takdir yetkisinde olacak şekilde, her zaman, bu
Gizlilik Politikası’ndaki hüküm ve koşulları değiştirme, düzeltme, Gizlilik Politikası’na yeni hüküm ve koşullar ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.
Değişiklikler için lütfen periyodik olarak bu sayfayı kontrol ediniz. Bu hüküm ve koşullarda yapılan değişikliklerin yayınlanması üzerine bu siteyi
kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

BİLGİ TOPLAMA
Bir Camso internet sitesini ziyaret ettiğinizde bunu anonim olarak gerçekleştirirsiniz ve kişisel verileriniz toplanmaz. İnternet sitelerimizin bazı
bölümleri ise isminiz, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi kendi iradeniz doğrultusunda haberleşme, siteye üye olma veya online anketlere
katılma gibi amaçlarla bizimle paylaşmanızı gerektirebilir.
Ayrıca, Camso müşteri hizmetleri temsilcilerimize, ağ yöneticilerimize veya diğer çalışanlarımıza elektronik haberleşme yoluyla göndermiş olduğunuz
gönderileri saklayabilir. Bu gönderiler müşteri memnuniyetini arttırmak için bir araç olarak sadece Camso içerisinde paylaşılabilir.
Bu internet sitesi, siteye yapılan ziyaretler hakkında bilgi toplamaktadır. Örneğin, sitenin günlük ziyaretçi sayısını, sitedeki belirli dosyalar ile ilgili
alınan talepleri ve bu taleplerin hangi ülkelerden geldiği ile ilgili bilgileri yansıtan istatistikler toplanmaktadır. Toplanan bu istatistikler sizlerin
ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamak amacıyla istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sitemizi düzenlemek için ile kullanılmaktadır. İlgili istatistikler
üçüncü kişilerde paylaşılabilir ancak söz konusu istatistikler herhangi bir kişisel veri içermemektedir ve herhangi bir kişisel veri toplamak amacı ile
de kullanılamaz.
Bu internet sitesinde ’’Tanımlama Bilgileri’’ veya ’’Web İşaretçileri’’ kullanılabilir. “Tanımlama Bilgileri” internet sitesinin tarayıcınıza göndereceği
ve daha sonra sizin sisteminizde saklanacak olan veri parçasıdır. Tanımlama bilgileri müşterilerimizin isteklerine uygun bir hizmet sağlamamızı
sağlayarak onlara daha iyi hizmet verebilmemize imkan tanımaktadır. Spotlight tag veya pixel tag olarak da adlandırılan ’’Web İşaretçisi’’ kişiye özgü
tanımlama bilgilerini tanımlamak ve hangi reklamların kullanıcıları belirli bir siteye yönlendirdiğini belirlememizde bize yardımcı olmak amacı ile
kullanılmaktadır. Bir tanımlama bilgisi size ulaştığında tarayıcınızın sizi uyarması ve böylece tanımlama bilgisini kabul edip etmemek konusunda
karar verebilmenize imkan sağlaması için tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Eğer tanımlama bilgisini reddederseniz web işaretçisi de devre dışı kalacaktır.
Hem tanımlama bilgileri hem de web işaretçileri ile toplanan ve kullanılan bilgiler anonimdir ve kişisel olarak belirlenebilir değildir. Toplanan bilgiler
isminizi, adresinizi, telefon numaranızı veya e-posta adresinizi içermemektedir.

BİLGİ KULLANIMI
Camso kullanıcıların sağlamış olduğu bilgileri hizmet sağlamak, müşterilerin çeşitli ürün ve hizmetlere yönelik ilgisini ölçmek veya kullanıcıları yeni
ürün ve programlar hakkında bilgilendirmek gibi amaçlarla kullanabilir. Bu kullanım amaçları anketlerde verilen bilgilere, satın alma tercihlerini
gösteren bilgilere veya internet sitesine gönderilen e-postalara dayalı olabilir.
Size herhangi bir ürün veya hizmet teklifi göndermek için kullanılan listeler müşterilerin kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliğini korumak için özel
olarak belirlenmiş sıkı şartlar altında geliştirilmekte ve yönetilmektedir. Camso kişilerin isimlerinin posta veya e-posta listelerinden çıkartılması
yönündeki tüm taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AÇIKLAMA
Camso sahip olduğu kişisel verilerin gizli olması gerektiğini düşündüğünden, politikamız, online olarak toplanmış hiçbir kişisel verinin kanunen
açıklanması gerekmedikçe, yasal veya idari bir soruşturma veya kovuşturma ile ilgisi olmadıkça veya talep edilen hizmetlerin kullanıcılara veya
internet sitesi ziyaretçilerine sağlanması için Camso için gerekli olmadıkça üçüncü kişilere açıklanmamasıdır.
Camso kişisel verileri kişisel verinin toplanması sırasında özellikle belirtilmedikçe diğer organizasyonlara satmaz veya kiralamaz. Camso kişisel verileri
yetkisiz kişiler ile paylaşmaz. Örneğin, Camso pazarlama amaçlı e-postaları Camso adına göndermesi için bir şirketi yetkilendirdiğinde bu şirketin
kişisel verileri başka herhangi bir amaçla kullanma yetkisi yoktur.

DİĞER İNTERNET SİTELERİ
Camso internet siteleri başka sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Camso, internet sitelerinde, sadece gizlilik bakımından kendisi ile aynı yüksek
standartları paylaşan diğer internet sitelerinin bağlantılarına yer vermek için tüm çabayı göstermektedir. Ancak, Camso, diğer internet sitelerinin
içeriğinden veya diğer internet siteleri tarafından uygulanan gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

ÇOCUKLAR
Camso 13 yaşın altındaki çocuklardan kişiyi tanımlayıcı herhangi bir bilgiyi (örneğin isim, adres ve telefon numarası) kendi internet sitesi aracılığıyla
kasten toplamamaktadır. Camso 13 yaşın altındaki çocuklara bu şekildeki bilgileri bu internet sitesine göndermemeleri için özellikle bilgi verecektir.
Halihazırda 13 yaşın altındaki çocukların bu sitedeki yarışma veya promosyonlara kayıt olmasına veya bunlarda yer almasına izin verilmemektedir.
Ancak, 13 yaşının altındaki çocukların veli veya vasisi çocuğun kişiyi tanımlayıcı herhangi bir bilgiyi bizimle paylaştığını düşünüyorsa ve çocuğun veli

veya vasisi bu bilginin arşivlerimizden silinmesini istiyorsa contact us adresine e-posta göndermelidir. Eğer Camso arşivlerinde 13 yaşın altındaki bir
çocuğa ait yok edilebilir formda kişiyi tanımlayıcı bir bilgiye sahip olduğu bilgisini edinirse Camso söz konusu bilgileri arşivlerinden silecektir. Ayrıca,
18 yaşının altındaki herkes herhangi bir kişisel veriyi bu internet sitesinde kullanmadan veya açıklamadan önce veli veya vasisinin iznini almalıdır.

İLETİŞİM
Camso’ya sağlamış olduğunuz kişisel verilerinize erişim sağlamak isteyebilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz
olması veya sizin veya kişisel tercihleriniz hakkında sahip olduğumuz bilgileri güncellememizi veya kişisel verilerinizi veri tabanımızdan silmemizi
talep etmeniz halinde bizimle info@camso.co. e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KULLANIM KOŞULLARI
Camso Inc. ve iştirakleri (“Camso”) şirketimize gösterdiğiniz ilgi için ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder. Bu internet sitesini kullanmak
ile birlikte işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenmiş olan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız
lütfen bu internet sitesini kullanmayınız. Camso, kendi takdir yetkisinde olacak şekilde, her zaman, bu Kullanım Koşulları’ndaki hüküm ve koşulları
değiştirme, düzeltme, Kullanım Koşulları’na yeni hüküm ve koşullar ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Değişiklikler için lütfen periyodik olarak bu
sayfayı kontrol ediniz. Bu hüküm ve koşullarda yapılan değişikliklerin yayınlanması üzerine bu siteyi kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri kabul
ettiğiniz anlamına gelecektir.

İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU
Camso, bu internet sitesindeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmamasından sorumlu değildir. Bu internet sitesinde sağlanan bilgiler sadece
genel nitelikteki bilgilerdir ve karar verme sürecinde tek dayanak olarak kullanılmamalıdır. Bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin doğruluğuna
duyulan güvenin riski size aittir. Camso bu internet sitesinde yer alan bilgileri, tanımlanan ürün ve servisleri her zaman değiştirebilir; ancak Camso’nun
bu internet sitesinde yer alan hiçbir bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğü yoktur. Bu internet sitesinde tanımlanan ürün ve hizmetlerin hepsi tüm
bölgelerde mevcut değildir. Bu sebeple, bu internet sitesinde yer alan bilgilere güvenmeden önce yerel Camso distribütörünüz ile iletişime geçiniz.

İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİN KULLANIMI
Camso bu internet sitesinde yer alan materyallere erişim, materyalleri kopyalama, indirme ve yazdırma bakımından materyalleri sadece kişisel ve
ticari olmayan amaçlarla kullanmanız ve ilgili materyalin değiştirilmemesi veya materyal üzerinde bulunan telif hakkı, marka veya herhangi bir
ayırt edici işaretin silinmemesi koşuluyla size yetki tanımaktadır. Bu internet sitesinde yer alan materyallerin bu sayılanlar dışında, internet sitesinin
aynısını tesis etmek, değiştirmek, dağıtmak, yaymak, yayınlamak, yüklemek, lisanslarını almak, tersine mühendislik, sitede yer alan herhangi bir
materyalden, bilgiden, yazılımdan, üründen veya servisten yan ürün oluşturmak veya bunları aktarmak da dahil, herhangi bir şekilde kullanımı açık
bir şekilde yasaktır.

TELİF HAKKI
Bu internet sitesinin tüm içeriği (yazılar, resimler, etkileşimli medya ve yazılımlar da dahil) Camso’nun, lisans sahibinin veya içerik sağlayıcısının malı
ve Camso’nun, lisans sahibinin veya içerik sağlayıcısının mülkiyetinde olup; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkına ve markaya
ilişkin kanunları ile diğer ilgili kanunlarının sağladığı korumaya tabidir. Tüm hakları saklıdır. Camso logoları ve iştiraklerin görsel tasarımları ayrıca
burada kullanılan ürün ve kurum kimliği Camso’nun tescilli markasıdır ve izinsiz kullanılamaz. Hiçbir marka, logo veya hizmet işareti lisansı veya
hakkı verilmemektedir.

SİZİN GÖNDERDİĞİNİZ MATERYALLER
Camso sizlerin yorumlarını, sorularını ve bu internet sitesi veya Camso ürün ve servisleri ile ilgili fikirlerini almaktan büyük mutluluk duymaktadır.
Bu şekilde paylaşılan materyallerin gizli olarak varsayılmayacağını ve Camso’ya bu materyalleri yeniden üretme, kullanma, değiştirme, yayınlama, yan
ürünler oluşturma ve yayma bakımından dünya çapında, sınırsız, telifsiz, sürekli, geri alınamaz ve tamamen alt lisanslanabilir bir hak tanıdığını kabul
etmektesiniz. Camso, sizin tarafınızdan herhangi bir amaçla gönderilmiş tüm fikir, konsept ve know-how’ları bunlara cevap verme yükümlülüğü
altında olmaksızın kullanmakta serbesttir. Sağlamış olduğunuz içeriklerden doğabilecek tüm talepler bakımından Camso’nun zararlarını tazmin
etmeyi ve bu internet sitesi aracılığı ile göndermiş olduğunuz tüm materyallerden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu internet sitesi
aracılığı ile (i) gizli, tescilli, yanlış, hileli, onur kırıcı, hakaret/iftira niteliğinde, müstehcen, mahremiyete saldırı niteliğinde, fikri mülkiyet haklarını
ihlal eden, yasadışı veya sakıncalı veya ticari nitelikte (ii) suç oluşturan veya suça teşvik eden, herhangi bir kişinin haklarını ihlal eden veya herhangi
bir sorumluluğa veya herhangi bir kanuna aykırılığa sebebiyet verecek nitelikte veya (iii) virus, siyasi propaganda içeren veya herhangi bir şekilde
istenmeyen nitelikte içeriklerin yüklenmesi veya yayınlanması yasaktır. Herhangi bir içeriğin orijinaline göre yanlış veya yanıltıcı nitelikteki belirleyici
bir bilgi kullanılamaz.

LİNKLER
Bu internet sitesine ilişkin tüm bağlantılar aksi yazılı şekilde Camso ile kararlaştırılmadıkça bu internet sitesinin ana sayfasına erişim sağlayacaktır.
Bu şekilde bir erişim söz konusu olduğunda, bu internet sitesinden erişilen tüm materyaller ayrı bir pencerede açılacak ve bu materyaller herhangi
başka bir sitenin marka veya logosu ile ilişkili şekilde sunulmayacaktır. Camso bağlanılan herhangi bir sitenin içeriğinden veya bu sitelerde ya da
başka sitelerde sunulan ürün ve hizmetlerden sorumlu değildir. Diğer sitelere yönlendiren bağlantılara yer verilmesi bu sitelerin içeriğinin onaylandığı
anlamına gelmemektedir.

SORUMSUZLUK KAYDI
BU İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLER, PAZARA ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, HERHANGİ BİR İHLAL TEŞKİL ETMEMEK, BU SİTEYE ERİŞİMİN
KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, VİRÜSSÜZ VEYA HATASIZ OLACAĞI ŞEKLİNDEKİ ZIMNİ GÜVENCELER DE DAHİL, ZIMNİ VEYA AÇIK HERHANGİ BİR GÜVENCE
SAĞLANMAKSIZIN ’’OLDUĞU GİBİ’’ SAĞLANMAKTADIR. BU SİTENİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL
ETMEKTESİNİZ. BU İNTERNET SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK HERHANGİ
BİR ZARAR VEYA VERİ KAYBINDAN SORUMLULUK TAMAMEN SİZE AİTTİR. BELİRLİ YARGI ÇEVRELERİNDE KANUNLAR GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
İLİŞKİN SORUMSUZLUK KAYITLARINA İMKAN TANINMAYABİLİR. BU DURUMDA YUKARIDAKİ SORUMSUZLUK KAYDI SİZE UYGULANMAYABİLECEKTİR.
GEREK CAMSO, INC GEREKSE İŞTİRAKLERİNİN BU SİTEDEN VEYA BU SİTEDE YER ALAN BİR BAĞLANTI ARACILIĞIYLA ERİŞTİĞİNİZ HERHANGİ BAŞKA BİR
SİTEDEN DOĞAN VEYA BU SİTELERLE İLGİLİ OLAN, BİLGİSAYAR SİSTEMİNE GELEN ZARARLAR, KAR KAYBI, İŞLERİN ENGELLENMESİ VEYA ÇALINMASI,
DEĞİŞTİRİLMESİ, BOZULMASI, YETKİSİZ ERİŞİM VEYA VERİ KAYBI İLE SİTE KULLANICILARININ HAKARET İÇEREN, SALDIRI MAHİYETİNDE VEYA HUKUKA
AYKIRI DAVRANIŞLARI DAHİL BU SİTEDE REKLAMI YAPILAN VEYA BU SİTEDE YER ALAN VEYA BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN VEYA
KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETTEN DOLAYI DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, HUKUKİ VEYA CEZAİ HERHANGİ
BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. BU SİTEDE VEYA BU SİTEYİ ULAŞTIRAN SİSTEMLERDE HERHANGİ BİR TEKNİK BOZUKLUĞA SEBEBİYET
VERMENİZ HALİNDE MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MAHKEME MASRAFLARI DA DAHİL BU TEKNİK BOZUKLUKTAN KAYNAKLANABİLECEK VE TEKNİK
BOZUKLUĞUN SEBEBİYET VEREBİLECEĞİ HER TÜRLÜ ZARAR VE GİDERLERDEN SORUMLU OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU SİTEDEN DOĞABİLECEK
VEYA SİTE İLE İLGİLİ TÜM DAVALAR DAVA SEBEBİNİN MEYDANA GELMESİNDEN İTİBAREN 1 YIL İÇİNDE AÇILACAKTIR. BAZI YARGI ÇEVRELERİNDE
ZIMNİ GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE İLİŞKİN BİR SINIRLAMA GETİRİLMESİNE VEYA DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN
TAMAMEN KALDIRILMASINA VEYA BU SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASINA İMKAN TANIMADIĞINDAN YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN BİR
KISMI VEYA TAMAMI SİZE UYGULANMAYABİLİR.

YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu Kullanım Koşulları ve bu internet sitesinin kullanımı New York Eyaleti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Koşulları’na ilişkin açılabilecek tüm
davalar bakımından New York Vilayet Mahkemelerinin yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Bu internet sitesinde yer alan herhangi
bir materyalin veya bu internet sitesinin kullanımının internet sitesine erişim sağladığınız anda bulunduğunuz yer hukukuna aykırı olması halinde
internet sitesinin size yönelik olmadığını bildirir ve sizden internet sitesini kullanmamanızı rica ederiz. Bulunduğunuz ülke hukuku kurallarını
soruşturmak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

İHLAL BİLDİRİMİ
Camso diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermektedir. Eğer telif hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız telif hakları temsilcimize
bildirimde bulunabilirsiniz: : Camso Telif Hakları Temsilcisi trademark@camso.co.
Etkili olması açısından, aşağıda sayılan bilgilerin yazılı şekilde telif hakları temsilcisine sağlanması gerekmektedir:
1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası,
2. İhlal edildiği iddia edilen telifli eserin tanımı veya bir internet sitesinde yer alan birden fazla telifli eserin tek bir bildirim ile bildirilmesi halinde,
ilgili internet sitesinde yer alan telifli eserleri temsil eden liste,
3. İhlal edici nitelikte olduğu iddia edilen veya ihlal edici bir aktiviteye konu olduğu iddia edilen materyalin ve kaldırılacak ya da erişimin
engelleneceği materyalin tanımlanması ve hizmet sağlayıcısına ilgili materyali bulmasını sağlayacak makul ölçüde yeterli bilgi,
4. Hizmet sağlayıcısına şikayet eden ile iletişime geçmesini sağlayacak makul ölçüde bilgi (örneğin, şikayet edene ulaşılabilecek adres, telefon
numarası, eğer mümkünse e-posta adresi)
5. Şikayet eden tarafın materyalin şikayete konu şekilde kullanılmasına telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından yetki verilmediğine
inandığına dair bir açıklama; ve
6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna; yalan beyanda bulunmaktan dolayı doğabilecek cezai sorumluluğunun kabul edildiğine ve şikayet eden
tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir açıklama.
Camso, bu internet sitesinde mevcut olan, sizin tarafından bize sağlanan materyaller de dahil olmak üzere, hiçbir materyali göndermek, ulaştırmak,
postalamak, dağıtmak veya sağlamak yükümlülüğü altında olmayıp; tamamen kendi takdirinde olacak şekilde, herhangi bir materyali, her zaman,
bu internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

