Gizlilik politikası, bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak bize ulaşan kişisel bilgilerinizin
kullanımını kapsamaktadır.
Bu sitede toplanan kişisel veriler EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. tarafından
yönetilmektedir.
BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI
Kişisel bilgilerinizi (örneğin ad, adres, telefon numarası ve e-posta) aşağıdaki amaçlarla alıyor ve
kullanıyoruz:


Sizlerden gelen soru ya da talepleri karşılamak için



Sizlerden gelen başvuruları işleme koymak için



Sizlerle aramızda mevcut bulunan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için



Sizlere sağlanan hizmetlerle ilgili sorunları öngörebilmek ve çözümlemek için



İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürün ya da hizmetler yaratabilmek için.

Bu gizlilik politikasında belirtilen durumlar dışında kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek
bilgilerinizi, yasal nedenlerden kaynaklı mecbur kalmadığımız sürece, ya da haklarımızı, varlıklarımızı
ya da kişisel emniyetimizi ve kullanıcılarımızın/müşterilerimizin emniyetini korumak ve/veya savunmak
ve benzeri nedenlerle açıklamamız gerekmedikçe, sizin izniniz olmadan açıklamayacağız.
Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışındaki nedenlerle (gelişme ve yeniliklerden haberdar etme,
sizlerin katılımının yararına olacak etkinliklerde hızlı kayıt gerçekleştirme pazar araştırmaları ve
verilerinin izlenmesi amacıyla, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size
ulaşmak amacıyla, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek amacıyla vb.) kullanma seçeneğini
tercih etmeniz halinde bilgilerinizi bizlere ulaştırdığınızda bu şekilde bir kullanıma onay vermeniz
halinde bu gibi amaçlarla kullanacağız. Ayrıca sizin olumlu görüşünüzü almak suretiyle adınızı,
adresinizi, ya da bizimle paylaştığınız herhangi bir başka kişisel bilginizi, belirleyeceğimiz, EGESA ÖZEL
SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. dışındaki üçüncü şahıslara aktarmak isteyebiliriz. Söz konusu
üçüncü şahıslar bu bilgileri pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi, size ürün ve hizmetlerimiz
hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek
gibi amaçlarla kullanabilirler. Bilgilerinizin bu amaçlarla kullanımına bir son vermek isterseniz tarafımıza
aşağıda belirtilen yazılı e-posta adresinden ulaşmanız halinde, kullanıma tercihiniz doğrultusunda son
verilecektir. Böyle bir durumda kişisel verilerinizi yukarıdaki bölümde belirtilen amaçlarla, makul
ölçülerde kullanmaya devam edeceğiz.
KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLERİN TOPLANMASI
Kullandığınız internet tarayıcı türü ya da bizim sitemize bağlandığınız web sitesi gibi kişisel olmayan
bilgilerinizi de otomatik olarak toplayabiliriz.
Ayrıca siteye gönderdiğiniz detay bilgileri (örneğin yaşınız ya da yaşadığınız kent) de toplayabiliriz. Bu
bilgilerle kimliğiniz saptanamaz ve bunlar yalnız sitenin etkin hizmet sağlaması için kullanılır.
Zaman zaman bu türden kişisel olmayan ya da toplu verileri bu siteyle bağlantılı amaçlarla kullanmaları
için üçüncü şahıslarla da paylaşabiliriz.
ÇEREZLERİN (COOKİES) KULLANIMI ve ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için
Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir
ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak
isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul
ettiğinizi varsayacağız.
ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.



İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:



İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri
geliştirmek,



İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan
özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;



İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
Oturum Çerezleri : Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan,
tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler : Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi
bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için
kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini
kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için
kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz
durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir
ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir
ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Kişiselleştirme Çerezleri : Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de
hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler : Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma
hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
Çerezleri
nasıl
kontrol
ederim?
Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde
ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.
Tarayıcınızın çerezler ile ilgili ayarları hakkında detaylı bilgi için:
Chrome

Firefox

Safari

Opera

Internet Explorer

KAYITLARIMIZIN DOĞRU OLARAK TUTULMASI
Bizde bulunan size ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını amaçlamaktayız.
Bize sunduğunuz bilgileri gözden geçirmek ya da değişiklik yapmak istemeniz durumunda lütfen bizimle
aşağıdaki belirtilen şekilde bağlantı kurun.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
Kişisel bilgilerinize yetkili olmayan kişiler tarafından ulaşılmasını ve doğru olmayan şekillerde
kullanılmasını engellemek için teknolojik önlemler almakta ve bu amaca yönelik politikalar
uygulamaktayız. Bu önlemleri uygun yeni teknolojiler geliştikçe güncelleyeceğiz. Bizim internet
sitemizdeki bir link (bağlantı) aracılığıyla ulaşmış olduğunuz, bizim internet sitemize diğer bir internet
sitesindeki linkten ulaşmış olsanız bile, diğer internet sitelerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından
sorumlu olamayız.
BAŞKA KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ
Sitede ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi ulaştırmak amacıyla, örneğin ailenizin ya da yakınlarınızın
kişisel bilgileri istenebilir. Bu bilgileri ulaştırmadan önce lütfen bilgilerinin bu şekilde kullanılması için
söz konusu kişilerin onayını alın. Bu şahıslara ait bilgiler bu gizlilik politikasıyla uyuşmayan şekillerde
kullanılmayacaktır.
Gizlilik politikamız değişebilir, sizleri bilgilendirmek adına değişim olduğunda bunu sayfamızda
yayınlayacağız. Lütfen gizlilik politikamızı düzenli olarak kontrol edin.
Bizimle gizlilik politikamızla ilgili bağlantıya geçmek isterseniz, www.ege-sa.com internet adresinden
ulaşabilirsiniz.

