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EAQUALS GİZLİLİK BİLDİRİMİ  

 

Eaquals kendisiyle paylaşılan her türlü kişisel bilgiyi güvenli biçimde saklar ve bu bilgileri yalnızca 
bu gizlilik bildirimine uygun şekilde kullanır. Eaquals bu bilgileri, hiçbir surette 
bilgilendirilmediğiniz amaçlar için kullanmaz.  

Kişisel bilgi, kimliğinizi tespit etmek için kullanılabilecek olan bilgilerdir. İsminiz, doğum tarihiniz, 
e-posta adresiniz, telefon numaranız ve kredi/banka kartı bilgileriniz kişisel bilgi kapsamına girer. 
Sahip olduğumuz kişisel bilgiler, hizmet, ürün ve bilgi sunmamıza ve gerek üyelerimizi gerek ise 
bize üye olmayıp hizmetlerimizle ilgilenen kişi ve kurumları daha iyi anlayıp onlar ile ilişkilerimizi 
ve iletişimimizi iyileştirmemize olanak verir. Amacımız, gerekmedikçe hiçbir veriyi talep etmemek 
ve saklamamaktır. 

 

Sizin hakkınızda hangi bilgileri toplarız? 

Eaquals’ın hakkınızda topladığı bilgiler, sizin Eaquals’a bir Akredite Üye, Kurumsal Üye veya 
Bireysel Üye olarak katılırken, Eaquals Eğitim & Danışmanlık hizmetlerinden yararlanırken, bir 
Eaquals etkinliğine kayıt olurken, Eaquals tarafından verilen bir fona, bir ödüle ya da bir bursa 
başvururken ya da bir Eaquals konferansında ya da etkinliğinde konuşmacı olmak için 
başvururken Eaquals’da bulunmasına izin verdiğiniz bilgilerdir.  

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanırız? 

Size ait kişisel bilgileri genellikle aşağıda amaçlar için kullanırız:  

• Üyeliğinizi işleme almak,  

• Eaquals ile ilgili gelişmelere dair size en güncel bilgileri verebilmek,  

• Katkıda bulunmayı veya katılmayı kabul ettiğiniz bir etkinlik hakkında sizinle iletişime geçmek,  

• Zaman zaman üçüncü parti kurum ve kuruluşlar adına Eaquals üyelerine özel bir teklifin veya 
promosyonun ayrıntılarını vermek için üyelerimiz ile iletişime geçmek,  

• Bizimle iletişiminizi kayıt altında tutmak,  

• Sizinle nasıl iletişime geçmemizi istediğinizi öğrenmek. 

Ek olarak, hizmetlerimiz hakkında geribildirimde ya da şikayette bulunduğunuzda kişisel 
bilgilerinizi toplayıp saklayabiliriz.  

Eaquals, kişisel bilgilerinizi üçüncü partiler ile paylaşmaz.  

 

Bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlarız? 

Bütün gerekli teknik kontrolleri uygulamaya koyarak, bilgilerinizi korur ve bu bilgilere izinsiz 
erişilmesini önleriz.   
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• Eaquals bütün BT sistemlerini en yeni güvenlik önlemleri ile güncelleyip güvenli ağlar inşa 

ederek, online verilerini siber saldırılardan korumayı ve verilerin güvenli biçimde yedeklenmesini 

sağlamayı hedefler. 

• Hassas bilgilere erişimi kısıtlar ve takip eder. Kişisel bilgilerin ilgili personele yalnızca “gerektiği 
kadar” erişilebilir olmasını sağlar. 

• Bizim adımıza (kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) bilgi toplayıp işlemesi için harici şirketler 
kullandığımız durumlarda, bu şirketlerle çalışmaya başlamadan önce onlar hakkında kapsamlı 
incelemeler yapar ve özellikle topladıkları veya erişimleri olan kişisel bilgileri nasıl yönetmeleri 
gerektiği konusundaki beklentilerimiz ve şartlarımızı açıkça ifade eden bir anlaşma imzalarız.  

• Rızanız yoksa, bilgilerinizi yalnızca acil bir tıbbi durum ya da yasaların zorunlu kıldığı durumlar 
gibi istisnai durumlarda paylaşırız. 

•  Çalışanları çevrimiçi gizliliği ve güvenlik önlemleri konusunda eğitiriz.   

Bilgilerinize erişim ve düzeltme 

Elimizde bulunan bilgilerinizin bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz.  Kişisel bilgilerinizin bir 
kısmının ya da tamamının bir kopyasını isterseniz, bizimle aşağıdaki adresten e-posta yoluyla 
iletişime geçebilirsiniz:info@eaquals.org  

Kişisel bilgilerinizin doğru olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak isteriz. Bilgilerinizde bir 
yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, bilgilerinizi düzeltmemizi ya da silmemizi isteyebilirsiniz.  

 

Diğer internet siteleri  

İnternet sitemizde başka internet sitelerine yönlendirilmiş bağlantılar mevcuttur.  Bu gizlilik 
politikası, Eaquals internet sitesi için geçerli olup, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden diğer 
internet sitelerini ziyaret ettiğinizde onların gizlilik politikalarını da okumanızı öneririz. 

 

Gizlilik politikamızdaki değişiklikler  

Gizlilik politikamızı düzenli olarak gözden geçiririz ve bu politikada yapılan bütün güncellemeleri 
Eaquals internet sayfasında yayınlarız. Bu gizlilik politikası 10 Ocak 2018 tarihinde 
güncellenmiştir. 

 

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz? 

Gizlilik politikamız veya elimizde bulunan kişisel bilgilerinize ilişkin herhangi bir sorunuz olması 
durumunda, bizimle info@eaquals.org adresinden e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.  
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