Veri gizliliği
Veri gizliliği beyanı
Gigaset Communications GmbH’da veri gizliliği
Merkezi Frankenstraße 2, 46395 Bochholt’ta bulunan Gigaset Communications GmbH
(aşağıda “Gigaset” olarak anılacaktır) kişisel verilerin gizliliği konusuna son derece önem
vermektedir. Bu nedenle, faaliyetlerimizin tamamında kişisel verilerin gizliliği ve veri
güvenliği kapsamında yürürlükteki yasal hükümlere uyulmasını sağlıyoruz. İşbu veri gizliliği
beyanında hangi verileri topladığımız, bu verileri nasıl kullandığımız ve kimlere ilettiğimiz
(uygun ise) açıklanmaktadır.
Kişisel veriler
Ücretsiz hizmet yazılımımız Gigaset QuickSync’i sunabilmek için, sunucularımızda belirli
kişisel veriler kaydedilmektedir. Belirli bilgiler sunulmaz ise güncelleme hizmeti
gerçekleştirilemez. Gigaset QuickSync kullanımı sırasında, gönderilen dosyanın adı, tarihi ve
bağlantı saati, aktarılan verilerin miktarı, iletişim kurulan sağlayıcı, tarayıcı türünüz, tarayıcı
ayarları, kullanılan işletim sistemi ile erişim durumu (veri aktarımı, dosya bulunamadı vs.) ve
IP adresiniz gibi erişim verilerini hizmet protokollerine kaydederiz. Bu veriler, yalnızca veri
bağlantısının kusursuz işletimini sağlamak için işlenir ve bu verilerden sizin hakkınızda
herhangi bir bilgi elde edemeyiz. Sözleşmeden doğan ilişki bağlamında ihtiyaç duyulmadığı,
bilgiler tarafımıza gönüllülük esasına bağlı olarak sunulmadığı (ör. kayıt, kullanıcı hesabı
oluşturma ya da bir ankete katılım esnasında) ya da yürürlükteki hükümler çerçevesinde
verilerinizin gizliliği için toplama işlemine izin verilmediği müddetçe, Gigaset QuickSync ile ad,
adres, telefon numarası ya da e‐posta adresi gibi bilgiler toplamıyoruz.
Teknik veri bağlantısı işletmecileri (ör. sağlayıcılar, şebeke operatörü) hariç olmak üzere,
Gigaset şirketi dışındaki hiçbir üçüncü taraf kişisel verilerinize erişemez. Verileriniz, yalnızca
sözleşmelerin gerçekleşmesi ya da faturalandırma için gerekli olduğunda ve verilerinizin
iletilmesini onaylamış olmanız halinde üçüncü taraf sunuculara iletilir.
Gigaset verilerinizi talep ettiğiniz hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece kaydeder.
Amaç
Kişisel verileri, Gigaset QuickSync işletimi için genellikle cihazınız ve sunucularımız arasında
bir bağlantı kurmak için kullanırız. Böylece, yazılım güncellemeleri için veri aktarımı sağlanmış
olur.
Ayrıca, IP adresinizi toplu listelere kaydetme ve reklam amaçlarımız için, ör. QuickSync’teki
mesajlar üzerinden ilgi çekici teklifler ve ürün bilgileri göndermek üzere kullanma hakkımızı
saklı tutuyoruz. Bu amaçlar için verilerinizin kaydedilmesine ve kullanılmasına karşı aşağıda
belirtilen iletişim bilgilerine bir mesaj göndererek dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
Amacına uygun kullanım

Çevrimiçi olarak sunduğunuz kişisel veriler, Gigaset tarafından yalnızca sizinle iletişime
geçebilmek için toplanır, işlenir ve kullanılır. Bu durum, bu verilerin toplanması, işlenmesi ya
da kullanılması aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli ise geçerli değildir:
 Kişisel verilerin toplandığı esas amaçla doğrudan bağlantılı olan diğer amaçlar için
 Sizinle bir sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi ve tamamlanması için
 Resmi makamların veya hukuki otoritelerin yasal yükümlülükleri ya da düzenlemeleri
ile bağlantılı olarak
 Yasal taleplerin gerekçelendirilmesi ya da korunması veya bize karşı açılan davaları
savunmak için
 Kötüye kullanımı ya da BT sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi diğer uygun olmayan
faaliyetleri önlemek ve veri güvenliğini korumak için
Hakların korunması
Gigaset, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında müşterilerin hakkını korur. Bu, bilgi edinme,
yanlış kişisel verileri doğrulama ve kişisel verileri silme hakkını kapsamaktadır (resmi
makamların hükümlerine ya da haklı taleplere ters düşmedikçe).
Güvenlik
Gigaset, kişisel verilerinizi istenmeyen veya uygunsuz silmeye ya da değiştirmeye veya
kaybetmeye, üçüncü taraflara izinsiz iletmeye ve izinsiz erişime karşı korumak için teknik ve
organizasyonel güvenlik önlemleri alır.
Sorular ve notlar
Gigaset, kişisel verilerin incelenmesi ve uygun ise düzenlenmesi, tamamlanması ya da
silinmesi kapsamındaki tüm haklı talepleri yerine getirecektir. Bu veri gizliliği beyanına ilişkin
başka sorularınız ya da iletmek istediğiniz notlarınız (ör. kişisel verilerinizin incelenmesi ve
güncellenmesi kapsamında) var ise veri gizliliği sorumlumuz ile irtibata geçin (data‐
protection@gigaset.com). Veri gizliliği beyanımızı internet kapsamındaki ilave gelişmeler
doğrultusunda sürekli olarak uyarlayacağız. İlgili değişiklikler kısa süre içinde bu sayfada
yayınlanacaktır. Bu nedenle, veri gizliliği beyanının güncel sürümünden daima haberdar
olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz önerilir.

Veri gizliliği beyanındaki değişiklikler
İşbu veri gizliliği beyanını, gerektiğinde uygulanabilir veri gizliliği hükümlerine uyarlama
hakkını saklı tutuyoruz. Mayıs 2018 tarihli güncel sürüm.

