Gizlilik&Çerez Politikamız

Intersurgical websitesinin gizlilik politikası
Bu Siteye erişerek ve devam ederek, bu Gizlilik Politikasının
şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Gizlilik Politikasını kabul
etmiyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikasının farklı bölümlerini
izleyin ya da bu siteden direktiflerde bahsedildiği üzere çıkınız.

Kişisel olmayan verilerin otomatik olarak toplanması
Intersurgical Ltd. (bundan böyle Intersurgical olarak anılacaktır),
web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğinin korunmasına kendini adamıştır.
Kullanıcılarımız, iş modelleri ve site performans bilgileriyle ilgili
istatistikleri izlediğimizi, ancak bu istatistiklerin üçüncü taraflarla
paylaşılmadığını ve herhangi bir “kişisel bilgi” içermediğini lütfen
unutmayın (daha fazla bilgi için lütfen “Ziyaretçi tanımlaması ve
Çerezleri Nasıl kullanırız” bölümlerine bakınız).

Kişisel bilgi
Sorularınıza cevap vermek veya gelecekteki etkileşimli kullanıcı
işlevlerini yönetmek için adınız, adresiniz, e-posta adresiniz
ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri sormanız gerekebilir.
Bir hizmet talep ederseniz veya bu siteye içerik gönderirseniz,
talebinizi işlemek veya yerine getirmek için gerekli ek bilgiler
için sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir. Bilgilerinizi yalnızca
taleplerinizi yanıtlamak ve talebiniz daha fazla işlemek için
kullanırız. Ancak, yürürlükteki mevzuata uyulmadıkça, bu bilgileri,
talebinizi işleme koymak veya taleplerinizi yerine getirmek için
gerekmedikçe, sizin izniniz olmadan üçüncü bir tarafa vermeyiz.
Ayrı bir onay verirseniz, size sunduğumuz yeni ürünler, hizmetler
veya promosyonlar hakkında sizi bilgilendirmek için bu bilgileri
posta, e-posta veya telefon yoluyla sizinle iletişim kurmak
için kullanabiliriz. Aynı e-posta veya postada yeni ürünlerin,
hizmetlerin veya tanıtımların bilgilerinin nasıl reddedileceği
ile ilgili talimatlar bulacaksınız. Alternatif olarak, Websitemiz
aracılığıyla bizimle ileşime geçebilirsiniz
Herhangi bir e-posta pazarlama kampanyasına verdiğiniz
yanıt sonucunda toplanan kişisel bilgilerin, kaldırılmasını
istediğiniz veya aboneliğinizi iptal ettiğiniz zamana kadar,
servis sağlayıcımız Dotmailer ile birlikte saklanacağından
emin olabilirsiniz. Bu veritabanında kalan süre, abonelikten
çıkmadığınız sürece normal ürün, etkinlik veya diğer servis
güncellemelerini alacağınız anlamına gelir. Bütün içerik
pazarlama ekibimiz tarafından gerçekleşir.

Diğer Intersurgical şirketlerinin üçüncü şahıs olmadığını lütfen
unutmayın. Websitemiz “Bizimle iletişime geçin” bölümümüzden
diğer Intersurgical şirketlerine ulaşabilirsiniz
http://www.intersurgical.com/contact. Bu şirketler sunduğunuz
verilerin veri işlemcileridir.
Bu site, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, açtığınız Intersurgical
web sitesinin adresi ve bu siteyi görüntülediğiniz saat gibi belirli
teknik bilgileri toplayabilmemizi sağlayan teknolojiyi kullanabilir.
Bu bilgiler web sitesinde meydana gelen olay ve hataları
çözmek için kullanılır ve web sitesine yaptığınız ziyaretten
sonraki 6 ay boyunca saklanır ve bundan sonra geri dönüşü
olmayan silinir.
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için web sitesinde de
Google Analizleri kullanıyoruz. IP Anonimleştirme için Google
Analytics tarafından sağlanan işlevleri kullanıyoruz. Google
Analizlerini gizlilik politikasını buradan inceleyebilirsiniz.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
ve Google Analizlerini buradan devre dışı bırakma olasılıkları
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analizleri
verisi, web sitesini ziyaret ettikten sonra 50 ay süreyle saklanır
ve bundan sonra geri alınamaz şekilde silinir.
İntersurgical ayrıca satış ve pazarlama için web sitelerimizde Lead
Forensics Ürününü kullanır. Bu yazılım, ters iş IP izleme temelinde
çalışır. Web sitemize / sitelere küçük bir izleme kodu yerleştirilir ve
bu da web sitemizin ziyaretçilerinin iş IP adreslerini tanımlamamızı
sağlar. Bu yazılım tarafından Intersurgical web sitelerinde toplanan
bilgiler, iş IP adresi, tarayıcı tipi, cihaz tipi, ziyaretin tarihi ve saati ile
sınırlıdır. İş IP adresi daha sonra iş temas noktalarının bir veritabanı
ile eşleştirilir ve bu bilgileri ziyaret eden kuruluşun potansiyel
temasları olarak müşterilere sunar (Lead Forensics tarafından ek bir
satın alma esasına göre verilir). Daha fazla bilgi için lütfen yazılım
verileri uyumluluk belgesini okuyunuz https://www.leadforensics.
com/software-data-compliance.

Güvenlik
Unutmayın ki, hiçbir teknoloji tamamen yanılmaz olsa da,
Intersurgical, kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişilmesi veya
uygunsuz kullanımının önlenmesi için gerekli önlemleri almaya
gayret etmiştir.

Toplanan verilerin doğruluğu
Intersurgical kendi irade ve inisiyatifiyle veya isteğinizle, bu
Sitenin işleyişi ile bağlantılı olarak saklanan tüm hatalı veya
güncel olmayan kişisel verileri günceller veya siler.

Ziyaretçi tanımlaması & Çerezleri Nasıl kullanırız
Size tanımlama yapabilmemiz için bilgisayarınıza “Çerezler” yerleştirilebilir. Bu, siteyi kullanıcı için kişiselleştirmemize ve belirli
kullanıcıların siteyi nasıl ve ne zaman ziyaret ettiğine bakmamızı sağlar. Bu, siteyi daha iyi bir kullanıcı deneyimi için sürekli olarak
geliştirmemizi sağlar. Çerezlerin kullanımı bir üst endüstri standardıdır. Çerezler bilgisayarınızda saklanır ve yalnızca bu Siteden bir
çerez tarafından yerleştirilen sabit diskinizdeki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Websitemizde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.
Çerez tipi

Çerez ismi

Çerezin amacı ve diğer bilgi

Oturum

ASP.NET_SessionId

Kullanıcının oturum durumunu belirlemek için.
Oturum çerezinde saklanan oturum anahtarı, sunucunun oturum önbelleğini endekslemek için
kullanılan yalnızca rastgele bir sayı tanımlayıcısı içerir, oturum çerezinde başka bilgi yoktur.
Bu çerez, uygun web sitesi işlevselliği için gereklidir ve tarama oturumu bittiğinde sona erer.

Güvenlik

_RequestVerificationToken

Bu, talebin kullanıcı tarafından yapılmasını garantileyen sahteciliğe karşı bir belirteçtir. Bu çerez,
uygun web sitesi işlevselliği için gereklidir ve tarama oturumu bittiğinde sona erer.

Tercihler

cc_bar

Çerezler politikamız hakkında bilgilendirildiğinizi veya çerezlerden ayrıldığınızı anlayabilmemiz
için, çerezimizi cihazınıza yerleştirmeliyiz. Böylece, bir dahaki sefere diğer çerezleri
ayarlamamamız gerektiğini bilerek öğrenebiliriz. Bu çerez, uygun web sitesi işlevselliği için
gereklidir ve bir ay sonra sona ermektedir.

Google analizleri
çerezi

_ga, _gat, _gid

Bu çerezlerin ana amacı - web sitesinin performansı, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
IP adresleri anonimleştirilir.
Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bir ay (_gid), 2 yıl (_gat) veya tarama oturumu bittiğinde (_ga)
sona erer.

Google çerezleri

Çeşitli

Bu üçüncü taraf çerezlerini kontrol edemiyoruz. Lütfen Google çerez bilgilerini burada
bulabilirsiniz. (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

YouTube çerezleri

Bu üçüncü taraf çerezlerini kontrol edemiyoruz. Lütfen Google çerez bilgilerini burada
bulabilirsiniz. (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Çerezleri almak istemiyorsanız, web tarayıcınızı engellemek için
ayarlayabilirsiniz.
Tarayıcı üreticileri, ürünlerinde çerez yönetimi ile ilgili yardım
sayfaları sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakınız.

•
•
•
•

Ziyaretçi davranışı
Bir kullanıcı olarak, sitemizi herhangi bir şekilde zarar vermeyecek,
kesintiye uğratmayacak veya bozmayacak şekilde yasal bir şekilde
kullanmaktan sorumlusunuz. Malzememizi herhangi bir şekilde
çoğaltmak isterseniz, Intersurgical tarafından yazılı onay gereklidir.

Telif Hakkı

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)

Diğer tarayıcılarda, her tarayıcı farklı olduğundan, talimatlar için
tarayıcınızın yardım menüsünü kontrol edin.
Sitemiz diğer sitelere linkler içerebilir. Ana Siteler YouTube,
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Adobe Flash ve Google
Analytics’i içerir, ancak Dernekler veya harici özet ve makaleler
gibi diğer bağlantıları da içerir. Sitemizi terk ettikten ve harici
Sitelere bağlandıktan sonra, üçüncü tarafların web sitelerini
kontrol etmediğimizden korumanızı ve gizliliğinizi kontrol
edemiyoruz. Lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikasına bakınız.

İntersurgical Sitesi telif hakkına sahiptir ve yasalarla
korunmaktadır. Gösterilen belgeler, metin, grafikler, logolar
ve videolar dahil olmak üzere tüm materyaller yasalarla
korunmaktadır. Malzememizi herhangi bir şekilde çoğaltmak
isterseniz, Intersurgical tarafından yazılı onay gereklidir.

Değişiklikler
İntersurgical, bu Siteye veya herhangi bir içeriğe, bildirimde
bulunarak veya bildirmeden istediği zaman erişimi değiştirebilir.
Çerezlerle ilgili herhangi bir değişiklik yaparsak, Web sitemizi ilk
ziyaretinizde size bildireceğiz.
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