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GİZLİLİK POLİTİKASI
Lütfe , e site izi e/ eya hiz etleri izi kulla
olduğu uzu u ut ayı ız.

akla u Gizlilik Politikası ı ka ul et iş

Erka İ şaat Made ilik Sa . ve Ti . A.Ş. olarak, gizliliği izi koru ak e sürdür ek, e
ö elikleri iz arası da olup, ay ı za a da yasal zoru luluğu uzdur.

aşta gele

Hangi Bilgilerinizi Topluyoruz?
Hesap açtığı ızda, e site izi ziyaret ettiği izde, hiz etleri ize kayıt yaptırdığı ızda, işle
platfor ları ızı kulla dığı ızda, ülte i ize a o e olduğu uzda, ir aş uru yaptığı ızda eya for
doldurduğu uzda sizde ilgileri izi al aktayız. Bu lara ila e olarak, e-postalar, fakslar, telefon
görüş eleri eya diğer her türlü iletişi
etoduyla Bilgi ilgi al a ihtiya ı duya iliriz. Lütfe u
tür ilgileri , elirli ir süreyle kayıtları ızda tutul ası ı Türkiye’de uygula akta ola
e zuatı
ir gereği olduğu u u ut ayı ız.
Yasal e düze leyi i se epler gereği e, üşteri iz olarak hesap aç ada ö e sizde , adı ızsoyadı ız, doğu tarihi iz, adresi iz, telefo u ara ız, a e izi kızlık soyadı, e-posta adresiniz ve
ki liği izi , pasaportu uzu eya ehliyeti izi ir ör eği e adres teyidi iz içi geçerli ir elge gi i
kişisel ilgileri iz iste ecektir.
Bilgileri izi Ha gi A açla Kulla ıyoruz?
Kişisel ilgileri iz, size kaliteli hiz et su ak e işle gü e liği izi sağla ak a açlı olarak
kulla ıl aktadır. Sizde aldığı ız ilgiler, aşağıdaki şekillerde kulla ıla ilir:
* De eyi i izi kişiselleştir ek e kişisel profili izi sürekliliği i sağla ak;
* Bizde

eya iş ortakları ız, yükle i ileri iz, hiz et sağlayı ıları ız, işle uygulayı ı ortakları ız
ya ı sıra, çözü leri i kulla dığı ız gü e ilir üçü ü kişi e kuruluşlarda "Ortaklar" al ak
istediği iz ürü e hiz etler ile e site izi içeriği i geliştir ek;
* Gerektiği de eya uygu olduğu da, size sağla a hiz etlerle ilgili olarak sizi le irti at hali de

ol ak e yaptığı ız işle lerle ilgili olarak size gü el ilgiler su
* Size daha iyi hiz et ere il ek a a ıyla

ak;

üşteri hiz etleri izi geliştir ek;

* İşle leri izi gerçekleştir ek e tali atları ızı yeri e getir ek;
* Bir yarış a, ta ıtı , a ket ile diğer site özellikleri i yö et ek;
* Tarafı ızda e Ortakları ızda size sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili pazarlama bilgisi de dahil

ol ak üzere, size sağla a ürü e hiz etleri idare et ek e yö et ek;
iş Ge el Şartlar e Hükü ler ile irlikte uygula adaki ka u ları i ra et ek;

* Düze le

* Kulla ı ı adı ızı, şifre izi e/ eya parola ızı gö der ek;
* Gü lük e/ eya aylık hesap duru u uzu göstere periyodik ekstreler, e-postalar, bültenler veya

ilgi izi çeke ile eği i düşü düğü üz a a tajları ız hakkı da sizlere ilgi gö der ek;

* Ki lik tespiti, kara para ı

e suç gelirleri i akla
ki lik e diğer kişisel ilgileri izi gü elle ek;
* Talep edildiği takdirde, SPK/BIST

şekilde kayıtları ızda tut ak.

ası ile teröriz

fi a s a ı ı ö le

. düze leyi i kuru lara gö deril ek üzere,

Herha gi ir ilgiyi üçü ü şahıslarla paylaşıyor

esi içi

e zuata uygu

uyuz?

Biz kişisel ilgileri izi, hiç ir şekilde üçü ü şahıslara sat ıyor, ti areti i yap ıyor, tra sfer et iyor
eya paylaş ıyoruz. Bu duru , izi sizi kişisel ilgileri izi koruduğu uz şekilde, u ilgiyi gizli
tut ayı ka ul et iş ola Ortakları ız içi geçerli değildir. Bu ürü e hiz etleri ihtiyaçları ızı
karşıla ası ı sağla ak, faydalı e uygu şekilde size su ul ası ı ü kü kıl ak içi , kişisel
ilgileri izi ir kıs ı ı Ortakları ızla paylaşa iliriz. Kişisel ilgileri izi kulla ı ı, Ortakları ızla
ara ızdaki ilişkide ta ı la dığı şekilde kısıtla ıştır.
Ka u lar gereği, e ur kalı ası duru u da, hiz etleri izi kötüye kulla ı ı ı e sahtekarlığı
ö le esi ya da hakları ızı, ülkiyeti izi, gü e liği izi koru ak a a ıyla kişisel ilgileri izi ifşa
ede iliriz. Bu Gizlilik Politikası ile Bilgi, özel e gizli ol aya ilgiler olarak ka ul edil ektedir. Siz de,
tarafı ıza herha gi ir soru luluk yükle ede , Bilgileri izi e site izde eya aşka yerlerde
kulla ı ı ı ka ul et iş sayıla aksı ız.
Çerez Cookie kulla ıyor

uyuz?

Ağırlıklı olarak, size daha iyi hiz et ere ir site su a il ek içi çerez kulla ıyoruz. Çerezler
ookie , ir e sitesi i eya o u hiz et sağlayı ısı ı e tarayı ısı asıtasıyla sa it diski ize
aktardığı izi erdiği iz takdirde , site i eya ser is sağlayı ı ı siste leri i sizi tarayı ı ızı
ta ı ası ı sağlaya e elirli ilgileri hatırlaya küçük dosyalardır.

Biz, çerezleri size daha iyi bir web sitesi de eyi i e araçları su a il e izi ü kü kıl ak
üzere,
gele ekteki ziyaretleri izde ter ihleri izi a la ak e kaydet ek, rekla ları izi i takip
et ek e e sitesi ziyaretçileri izi daha iyi a laya il ek içi ize yardı ı ola ile ek
Ortaklarla a laş a yapa iliriz. Bu Ortakları , izi adı ıza topladıkları ilgileri, işi izi
geliştir ek e yürüt ek dışı da herha gi ir a açla kulla aya izi leri yoktur.
Ortaklar Üçü ü Kişi ve Kuruluşlar
We site izde, takdiri ize ağlı olarak, üçü ü kişi e kuruluşlar hakkı da ilgi tedarik
ede iliriz. Şayet; üçü ü kişi e kuruluşlar tarafı da su ula ürü eya hiz etleri satı
al ayı seçerse iz, o larla paylaşıla ak herha gi ir kişisel ilgi, izi "Gizlilik Politika ız"
tarafı da ko trol edile ez hale gele ektir. Lütfe u üçü ü kişi e kuruluşları e
siteleri i , ke dileri e ait ayrı e ağı sız gizlilik politikaları olduğu u u ut ayı . Bu
se eple, ağla tılı u e siteleri i içerikleri eya etki likleri hakkı da, izi herha gi ir
soru luluğu uz eya yükü lülüğü üz ulu a aktadır. Sizi tarafı ızda sağla a eya
u e siteleri tarafı da topla a ilgileri kulla ı ları, koru aları üzeri de hiç ir
ko trole sahip değiliz.
Bilgileri izi Gü elle e ve Hiz etlerde Ayrıl a
Tali atları ız uyarı a, düze leyi i eya yasal a açlar doğrultusu da tut a ız, talep ettiği iz
hiz etleri size su a ız eya uygu iş kayıtları ı tuta il e iz içi , gerekli ola lar hariç ol ak

üzere, kişisel ilgileri izi değiştirir eya sileriz. Bu u la irlikte, her duru da, Gizlilik Politikası da
ta ı la a yasaları gerektirdiği a açlar doğrultusu da topla ış ola eya a o i
ilgiyi süresiz
olarak saklayabiliriz.
Gizlilik Politikası ile İlgili Değişiklikler
Za a za a u Gizlilik Politikası üzeri de, gü ü gereksi i i, üşteri e u iyeti e ka u i
se eplerde dolayı değişikliğe gidile ilir. Bu Gizlilik Politikası ı değiştiril esi duru u da, re ize
edil iş ola Gizlilik Politikası, derhal e site izde yayı la a ak e duyurusu yapıla aktır.

