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Webshop platformu, bilgilerinizi koruma konusunu çok önemsemekte ve ciddiye almaktadır.
Webshop, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. AR Plaza A Apt. No:16/14 K:7 Ofis No:71
Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Balluff Turkey”) tarafından işletilmektedir.

Genel Prensiplerimiz
İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden
(“Çerezler”) faydalanmakta ve verilerinizi işlemekteyiz.
Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz
mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün internet sitelerimizi kişisel verileriniz ile ilgili mevcut risklere karşı korumak
için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu internet sitesinin sağlanması konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımız da
aramızdaki sözleşme ve taahhütnameler uyarınca bu şartlara uymak zorundadır.
İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.balluff.com isimli internet sitesinin (“Web Sitesi”) Webshop
platformunun işletilmesi sırasında Web Sitesi kullanıcıları /üyeleri / ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı
sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Web
Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak
istiyoruz.
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işleme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Ltd. Şti.
Gizlilik Bildirimi’ni okumanızı tavsiye ederiz.

Standart Olarak Neleri Kaydediyoruz?

Kimliğinizi açıklamaksızın Sitemizin erişim korumalı olmayan bütün alanlarını kullanabilirsiniz. Hataları düzeltmek ve güvenlik
olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Sitemizin her bir kullanıcısının oturum verilerini standart olarak kaydediyoruz.

Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ilgili hükümlerde yer alan istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz başta Kanun
olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun bir biçimde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda düzenlenen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
Dilerseniz bu konuyla ilgili detaylı bilgi için “Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Ltd. Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) inceleyebilirsiniz.

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?
1.
Zorunlu Temel Çerezler – Web sitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:
Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin
yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır. çerezler
olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.
2.
Analiz/Performans Çerezleri:
Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni
geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
3.
Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır.
Bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine
genel içerikli reklamlar sunulacaktır.
Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını
engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden
yararlanamayabileceğinizi unutmayınız.
Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu
değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.

Bütün Sorularınız İçin Temas Noktanız

Kişisel verilerinizin korunması veya haklarınızı kullanma konusunda sorularınız olması halinde doğrudan Şirketimizle temas
kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:
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Çerezlerin Kullanımını Engelleyebilirsiniz

Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Ltd. Şti.
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok.
AR Plaza A Apt. No:16/14 K:7 Ofis No:71
Kadıköy/İstanbul
Mersis No: 0139038200400011
İletişim Linki: İletişim linki varsa eklenmeli.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bize iletebilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni’mizi
inceleyiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
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İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Webshop’ta veri işlemenin geçerli durumunu yansıtmaktadır. Veri işleme ile ilgili değişiklikler
olması halinde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası buna göre güncellenecektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın en son versiyonu
her zaman sunuyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir politikanın
yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.
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