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Web sitemizi kullanmanız, web sitemizin Gizlilik Politikası'nın aşağıdaki koşullarını kabul ettiğiniz           

anlamına gelmektedir. Bu nedenle, koşullarını bildiğinizden emin olmak için bu Gizlilik Politikası'nın            

düzenli olarak incelemelisiniz. Bu Gizlilik Politikası, http://www.bizimbakici.com web istemiz yolu ile           

topladığımız bilgileri ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı tanımlar. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili veya              

kişisel bilgilerinizin nasıl kullanılabileceği, web sitemizi kullanmanızın nasıl etkileyebileceği ile ilgili           

sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen info@bizimbakici.com adresinden bizimler temasa geçin. 

 

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER 

Bu web sitesini kullanmak için kişisel bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Ancak, bu web sitesi              

aracılığı ile bakıcı, aile ve firmalar arası sosyal ağa katılabilmek için adınız, adresiniz, e-posta              

adresini ve diğer iletişim bilgileriniz gibi kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Bu gibi kişisel             

bilgileri tanışmanızın yarar sağlayacağı üyeleri bulabilmeniz için kullanırız. Bu bilgilerin özellikle           

kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri kısmını sizin izniniz olmadan diğer üyelere kesinlikle göstermeyiz. 

 

Eğer tüm bilgilerinizin sistemden silinmesini istiyorsanız bize mail atmanız yeterlidir. Kimliğinizi           

onayladıktan sonra sizin bilgileriniz veri tabanından tamamen silinir.. Ayrıca genellikle diğer web            

sitelerinde de olduğu gibi, bu web sitesini kullanmanızdan dolayı web sunucumuz; internet servis             

sağlayıcınız, kullandığınız bilgisayarın IP adresi, kullandığınız tarayıcı yazılımının ve işletim sisteminin           

tipi, web sitemize girdiğiniz gün ve saat, bulunuyorsa web sitemize doğrudan bağlandığınız web             

sitesi adresi,varsa web sitemizde gittiğiniz web sitesi ve trafik ile ilgili diğer benzer bilgileri              

otomatik olarak kaydedebilir. Sizin ve diğer ziyaretçilerimizin trafik biçimleri ile ilgili bilgiler de             

toplayabiliriz. Yukarıda söz edilen bilgileri web sitemizi ve web sitemiz aracılığı ile sağladığımız             

hizmetleri geliştirmek amacıyla kullanmaktayız. Bu gibi verileri sizin kişisel profilinizi oluşturmak           

veya sizden kişisel bilgi toplamak için hiçbir şekilde kullanmamaktayız. Genel olarak, web sitemiz             

yolu ile topladığımız bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. Ancak, bu gibi bilgileri            

çalışanlarımızla, sözleşmeli olduğumuz kişilerle, temsilcilerimizle ve tasarımcılarımızla web sitesi ile          

ilgili hizmetleri (hosting veya bakım hizmetleri gibi) yerine getirebilmeleri için gerekli derecede            

paylaşma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinden dolayı gerektiğine           

inandığımız takdirde bu gibi bilgileri üçüncü tarafa ifşa etme hakkını saklı tutarız: (i) yasa; (ii) yasal                

sürece uygunluk veya devlet tarafından talep edilmesi; (iii) web sitemizin veya ağımızın teknik             

bütünlüğüne zarar verecek mücrim suçları veya saldırıları engellemek araştırmak, tespit etmek           

veya takip etmek ve/veya (iv) Bizim Bakıcı’nın, web sitesinin kullanıcılarının veya kamu oyunun             

haklarını, mülkiyetini korumak ve güvenliğini sağlamak. 

http://www.thk.com/
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ÇEREZLERİN KULLANIMI 

Bu web sitesinde [çerezler] adı verilen bir teknolojiyi kullanan sayfalar bulunabilir. [Çerezleri]            

kullanarak, kullanıcının bilgisayarını tespit etmek mümkündür, ancak kullanıcının kişisel bilgilerini          

tespit etmeyeceğiz veya toplamayacağız. Çoğu tarayıcı tercihlerinizi değiştirerek [çerezleri]         

kapatmanıza olanak tanır, ancak bu web sitesi tarafından sunulan tüm hizmetlerimizi veya bazılarını             

kullanamayabilirsiniz. 

 

Bu web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analitik servisi olan Google              

Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics “tanımlama bilgilerini” kullanır. Bunlar web sitesinin,          

kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak amacıyla bilgisayarınıza          

yerleştirilmiş olan metin dosyalarıdır. Web sitesi kullanımınızla ilgili tanımlama bilgilerinden          

oluşturulan bilgiler (“_anonymizeIp()” yöntemini kullanarak saklanmadan önce son sekizli ile          

kesilmiş IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google'a gönderilecek ve Google tarafından Amerika             

Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklanacaktır. Google, web sitesi operatörlerine ait web sitesi           

faaliyetleriyle ilgili raporları biriktirerek ve web sitesi ile internet kullanımına ilişkin başka servisler             

sağlayarak, web sitesini nasıl kullandığınızı değerlendirmek amacıyla bu bilgileri kullanacaktır. Ayrıca           

Google, yasalara uygun olması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslara gönderebilir veya üçüncü            

şahıslar Google adına bu bilgileri işleyebilir. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer             

verilerle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcınızda bulunan uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinizin         

kullanılmasını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaptığınız takdirde bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını           

kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak Google'un sizinle ilgili bilgileri           

yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesine müsaade etmiş olursunuz. 

 

Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi'ni indirir ve geçerli web tarayıcınıza            

yüklerseniz, Google Analytics'in gelecekte kullanılabilecek olan izleme faaliyetinin dışında         

kalabilirsiniz:  

 

 

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASININ REVİZYONU 

İnternet ve internetin sunduğu olanaklar hızla gelişirken, insanların interneti kullanım yolları ve bu             

kullanım ile ilgili yasalar da hızla gelişiyor. Bu nedenle Bizim Bakıcı, bu Gizlilik Politikası’nı herhangi               



bir zaman güncelleme ve revize etme hakkını saklı tutar. Bu sayfanın üstündeki "Son Güncelleme"              

tarihine bakarak bu Gizlilik Politikası’nın revize edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. 

 

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR 

Bu web sitesinde diğer sitelere bağlantılar bulunabilir. Bu gibi diğer sitelerin gizliliğinden sorumlu             

değiliz ve sorumlu tutulamayız. Ayrıca bu Gizlilik Politikası yalnızca bu web sitesi aracılığı ile              

topladığımız bilgiler için geçerlidir. Yönlendirilerek ziyaret ettiğiniz tüm sitelerin gizlilik bildirimlerini           

okuduğunuzdan emin olmalısınız. 

 


