Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi
Bu gizlilik politikası PusulaTech tarafından pusulatech.com.tr ' nin gizlilik konusundaki
sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıda bulunan kurallar pusulatech.com.tr web
sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin açıklamalarını içermektedir.

Bilgi Toplama ve Kullanma
onlinekartustoner.com sitesine (pusulatech.com.tr) herhangi bir yolla bağlanmış olan ziyaretçilerin
ve üyelerin, sitenin çeşitli bölümlerinde bilgilerini toplar. onlinekartustoner.com bu sitede
(pusulatech.com.tr) toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Toplanan bu bilgiler, herhangi bir şekilde
üçüncü taraflara satılamaz, kiralanamaz veya paylaşılamaz.

Kayıt
Sitemizin müşteri kayıt formunda; kullanıcılarımızdan istenilen iletişim bilgilerinin (isim, adres,
telefon, e-mail adresi, cep telefonu vb.) tamamı girilmelidir. Bu kayıt formunda sisteme kaydedilen
iletişim bilgileri, kullanıcılarımızın hizmet işlemleri için, alan adı bilgilerinde, acil durumlarda
iletişim amaçlı, fatura kesim ve teslimatında kullanılır. Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak
sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler (Bu durumda verilen hizmette sonlandırılacaktır.). Kişiye
özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin
doğrulanmasında kullanılacaktır.

E-posta Adresi ve Şifre
Kullanıcının hesabına sadece ona ait e-posta adresi ve şifresiyle erişilebilmek mümkündür.

Linkler
Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. Pusulatech.com.tr adlı web sitemiz
diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Cookies
Kullanıcılarımızın kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat
kullanılabilir hale getirmek için sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler kullanıcıların
kimliğinin tespit edilmesine yol açmaz.

Log Dosyaları
Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için
demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit
etme imkânı vermez.

Bilgiyi Paylaşma
Sitemiz üyelik/müşteri kayıt formunda girilen bilgiler 3.şahıs ya da firmalarla paylaşılmamaktadır.
Mahkemeler, savcılıklar ve emniyet makamlarının yasalara uygun talebi üzerine, kullanıcının
muvafakatini almaksızın ve ona bildirimde bulunmaksızın kullanıcının bilgilerini söz konusu
kuruma açıklayabiliriz. Adı geçen kurumlarla eksiksiz olarak işbirliği yaparız.

Güvenlik
Bu sitede kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Kullanıcı web sitesi
aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi SSL teknolojisi ile şifrelenir. Sipariş formu, ödeme
sayfası, müşteri kayıt formu gibi güvenli bir sayfadayken kullandığınız İnternet Gözatıcı, 3. kişilere
karşı kilitlenir.

Düzeltme / Yenileme
Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme, silme hakkına sahiptir.
Bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapılabileceğini unutmayın.

