6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK
GİZLİLİK POLİTİKASI
Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon A.Ş. (“Micha” veya “Şirket”) olarak web sitesi
ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu
bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine
büyük önem atfetmekteyiz.
Şirketimiz, web sitemizde yer alan bütün sayfaları, görselleri ve bağlantıları tek taraflı ve önceden haber
vermeksizin değiştirme, düzeltme ve/veya sona erdirme haklarını saklı tutar.
Tarayıcı ayarlarınız yoluyla çerezlerin kullanımını her zaman düzenleyebilirsiniz. Çerezlere ilişkin
ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız.
Çerezlerin kullanımını durdurduğunuz vakit internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışamayabileceğini
lütfen unutmayınız.
İletişime e-posta aracılığıyla geçmeniz halinde şifresiz gönderilen mesajların güvenliği konusunda
sorumluluk tamamen sizlerin olacaktır.
İnternet sitemizde şirketimize ait bulunmayan diğer sosyal mecra veya web sitelerine ilişkin bağlantılar
bulunabilir. Bu sosyal mecra ve web sitelerinin doğruluğu ve güvenilirliğini ziyaret etmeden önce lütfen
kontrol ediniz. Ayrıca ilgili mecra ve web sitelerinin gizlilik politikaları tamamen ilgili sitelerin
sorumluluğunda olup bu sitelerin gizlilik hükümleri üzerinde şirketimizin herhangi bir yorum veya
takdir yetkisi bulunmamaktadır.
Web sitemizde yer alan ürün, hizmet veya malzeme bilgileri gibi bizlere ve/veya grup şirketlerimize ait
görsellerin yasal telif hakları şirketimize ait olup bunların şirketimizin izni olmadan çoğaltılması,
kopyalanması, değiştirilmesi veya herhangi bir ticari başka amaçla kullanılması yasaktır.
Web sitemizin kullanılması esnasında sistemsel veya cihaz performansınıza ilişkin hata ve arızalar,
kesintiler, bilgisayar virüsü veya sunucu hatası gibi doğrudan veya dolaylı ortaya çıkabilecek hiçbir zarar
veya masraftan dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz.
Web sitemiz ile ilgili veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçlarımız, toplama yöntemlerimiz,
kimlere aktarıldığı gibi bilgiler Web Sitesi Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır. Çerez Politikamıza
buradan ve şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.
Şirketimiz KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde işbu metinler web
sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

