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Amaç ve Kapsam
Bu Ingram Micro Gizlilik Bildirimi ("Gizlilik Bildirimi"), bir Delaware kuruluşu olan Ingram Micro Inc.'nin ve
mülkiyetimizde ya da kontrolümüzde olan şirketlerin ("Bağlı Şirketler") (müştereken "Ingram Micro" veya
"biz"), İnternet sitemiz yoluyla bize sunduğunuz bilgiler, ingrammicro.com İnternet sitesinde ya da bu Gizlilik
Bildirimini gönderen veya buna bağlantı veren Bağlı Şirketlerimizden herhangi birinin internet sitesinde (ayrı
ayrı veya müştereken "İnternet Sitesi") bulunan bilgiler, bilgisayar, mobil cihaz veya başka bir cihaz
(müştereken "Cihaz") vb. herhangi bir medya yoluyla erişilen bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, doğrudan bize sunduğunuz veya bizim yetki verdiğiniz üçüncü kişilerden aldığımız (bu
Gizlilik Bildiriminde tanımlanan şekilde) Kişisel Bilgileri nasıl topladığını, kullandığını, sakladığını, işlediğini,
ifşa ettiğini ve sildiğini açıklar. Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı da ana hatlarıyla
belirtmektedir.
Ingram Micro, merkezi Birleşik Devletler'de olan ancak dünyanın her yerinde Bağlı Kuruluşları bulunan (bu
kuruluşların listesi talep üzerine temin edilebilir) bir BT ürünleri ve hizmetleri distribütörü ve satıcısıdır.
Ingram Micro bulut birleştirme, veri merkezi yönetimi, lojistik, teknoloji dağıtımı, mobilite cihazı yaşam
döngüsü ve eğitimini desteklemeye yönelik global teknoloji ve tedarik zinciri hizmetleri sunmaktadır.
Ingram Micro hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızdaki "Hakkımızda" bölümüne bakınız.
Ingram Micro size gerek doğrudan Ingram Micro üzerinden gerekse aracılar ve bayiler yoluyla, Ingram Micro
ve muhtelif üçüncü taraf servis sağlayıcıların sunduğu çeşitli ürün ve hizmet tekliflerini ("Ürün ve Hizmetler")
satın alma veya bunlara erişim imkanı sağlar. HER ÜRÜN VE HİZMET, BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN
HÜKÜMLERİNİN YERİNİ ALABİLECEK VEYA BUNLARI TAMAMLAYICI ÜRÜN VE HİZMETE ÖZEL
GİZLİLİK POLİTİKALARINA TABİ OLABİLİR. INGRAM MICRO SİZİ HERHANGİ BİR ÜRÜN VE HİZMETE
ERİŞMEDEN VEYA BUNLARI KULLANMADAN ÖNCE, BU ÜRÜN VE HİZMETE AİT GİZLİLİK
POLİTİKASINI DİKKATLİCE OKUMAYA TEŞVİK EDER.
Size bu Gizlilik Bildiriminin tamamını okumayı tavsiye ediyoruz, ancak aşağıda Gizlilik Bildiriminin daha
önemli hususlarından bazılarının bir özeti yer almaktadır:
•
•

•
•

Her Ürün ve Hizmet kendi özel gizlilik politikasını içerebilir. Bir Ürün ve Hizmete erişmeden veya
bunları kullanmadan önce o Ürün ve Hizmete ait gizlilik politikasını dikkatlice okumanız gerekir.
Sizden muhtelif kaynaklar yoluyla Kişisel Bilgilerinizi ve başka bilgileri alabiliriz, bu bilgiler arasında
çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak sizden topladığımız Kişisel Bilgiler olabilir. Ayrıca, bu bilgileri sizin
hakkınızda Bağlı Şirketler gibi başka kaynaklardan, herkese açık bilgi kaynaklarından (herkese açık
sosyal medya profillerinizden alınan bilgiler dahil) ve diğer üçüncü taraflardan aldığımız bilgilerle de
birleştirebiliriz.
Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde tarif edilen durumlar haricinde kullanmayacak veya
paylaşmayacağız.
Uygun durumlarda, bu Gizlilik Bildirimine tabi Kişisel Bilgilerinizin belli kullanımlarına ilişkin sizden
gelen vazgeçme talimatlarına, örn. artık bizden pazarlama e-postası almayı istemediğiniz veya Kişisel
Verilerinizi silmek istediğiniz durumlara saygı gösteririz.
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•

Kişisel Bilgilerinizi güvenceye almak ve korumak üzere, uygun teknik ve kurumsal denetimlerden
yararlanmakla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin bilgisayar korsanlarınca kötüye kullanımından ya da başka
kötü amaçlı veya cezaya tabi aktivitelerden tamamen korunacağının güvencesini veya garantisini
veremeyiz.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Genel İlkeler
Kişisel bilgiler, Ingram Micro'nun yerleşmiş politikaları ve geçerli federal, eyalet, yerel ve uluslararası yasalar,
kurallar ve düzenlemeler uyarınca toplanacak, saklanacak, işlenecek ve aktarılacaktır.
Ingram Micro'nun Kişisel Bilgilerin işlenmesine dair ilkeleri aşağıda belirtildiği gibidir: (1) Kişisel Bilgiler
adilane ve yasalara uygun bir şekilde işlenecektir, (2) Kişisel Bilgiler belirlenmiş, açık ve yasal amaçlar
doğrultusunda toplanacak ve buna uymayan amaçlar doğrultusunda daha fazla işlenmeyecektir, (3) Ingram
Micro tarafından toplanan Kişisel Bilgiler toplanma amacına ilişkin olarak yeterli, ilgili ve kararında olacaktır,
(4) Gereken durumlarda, kapasitelerimiz ölçüsünde güncel tutulacaktır, (5) Kişisel Bilgiler uygun teknik ve
kurumsal güvenlik tedbirleri ve denetimlerinden yararlanılarak yetkisiz erişime ve işlenmeye karşı
korunacaktır; ve (6) Ingram Micro tarafından toplanan Kişisel Bilgiler, en fazla bu bilgilerin toplanma
amaçlarına hizmet etmek üzere gereken süre boyunca tanımlanabilir veriler olarak tutulacaktır.
Ingram Micro Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde belirtilenlerden başka amaçlarla işlemeye kalkışırsa;
Ingram Micro bu değişiklikler, Kişisel Bilgilerin kullanılma amacı ve Kişisel Bilgilerin alıcısı konusunda bilgi
verecektir.
2. Bilgilerin Toplanması
Ingram Micro, çeşitli kaynaklardan sizin hakkınızda bilgiler toplayabilir. Bu kaynaklar arasında siz, diğer
Kullanıcılar, satıcılar ve distribütörler, tedarikçilerimiz, servis sağlayıcılarımız, üçünü taraf bilgi sağlayıcılar,
Bağlı Kuruluşlarımız ve Web sayfamızın operasyon kanalı sayılabilir.
Ingram Micro tarafından toplanan "Kişisel Bilgiler" aşağıdakileri içerir:
• adınız ve soyadınız;
• fatura veya sevkiyat adresi;
• kredi kartı veya ödeme bilgileri;
• devlet tarafından verilmiş kimlik numarası;
• e-posta adresi;
• telefon numarası;
• satın alma bilgisi ve geçmişi;
• hesap numaranız;
• öz geçmiş veya mesleki bilgiler; ve
• internet sitesine erişmek için kullanılan kullanıcı adı ve parolanızın kombinasyonu.
Ingram Micro Kişisel Verilerinizi aşağıdaki şekilde toplar:
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Gönüllü Olarak Sağladığınız Bilgiler. Bize gönüllü olarak sunduğunuzda Kişisel Bilgileri doğrudan sizden
toplayabiliriz. Örneğin Ürün ve Hizmetlere erişmek, bir etkinlik veya eğitime kayıt yaptırmak, bir Ürün veya
Hizmeti satın almak, soru sormak, İnternet sitesi ya da Ürün ve Hizmetlerle ilgili sorunları çözmeye çalışmak,
bir iş başvurusunda bulunmak veya geri bildirimde ve yorumlarda bulunmak üzere bizimle telefon üzerinden
ve e-posta, çevrimiçi diyalog, ağ formu ya da çevrimiçi hesap kaydı yoluyla İnternet üzerinden iletişime
geçtiğinizde sizden bilgi toplayabiliriz.
Sizden istenen Kişisel Veriler ve bunların sizden istenme gerekçeleri Kişisel Verilerinizi istediğimiz zaman
size açıklanacaktır.
Otomatik olarak Topladığımız Bilgiler. İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde çeşitli bilgileri otomatik olarak
Cihazınızdan toplayabiliriz. Avrupa Ekonomik Bölgesindeki ülkeler dahil olmak üzere bazı ülkelerde bu
bilgiler yürürlükteki veri koruma kanunları kapsamında Kişisel Veri olarak kabul edilebilmektedir.
Özellikle, otomatik olarak topladığımız bilgiler arasında IP adresiniz, cihaz tipiniz, özgün cihaz tanımlama
numaraları, tarayıcı tipi, Medya Erişim Denetimi (MAC) Adresiniz, geniş coğrafi konumunuz (örneğin ülke
veya şehir düzeyindeki konumunuz) ve diğer teknik bilgiler gibi bilgiler sayılabilir. Ayrıca cihazınızın İnternet
sitemizle nasıl etkileşime girdiğinin bilgisini de, erişim sağlanan sayfalar ve tıklanan bağlantılar dahil olmak
üzere toplayabiliriz.
Bu bilgileri toplamak İnternet sayfamıza gelen ziyaretçileri daha iyi tanımamızı, nereden geldiklerini ve
İnternet sitemizdeki hangi içeriğin onları ilgilendirdiğini anlamamızı sağlar. Bu bilgileri dahili analiz
amaçlarımız ve İnternet sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu iyileştirmek için kullanırız.
Bu bilgilerin bazıları, detayları "Çerezler ve Diğer İnternet Sitesi Kullanım Bilgileri" başlığında açıklandığı
üzere çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanılarak toplanabilir.
Diğer Kullanıcılardan. Bize bilgi sunduklarında, İnternet sitesinin diğer kullanıcılarından sizinle ilgili Kişisel
Bilgileri alabiliriz. Örneğin, İnternet üzerinden sizinle veya bizimle iletişim kurduklarında bilgileri alabiliriz.
Bayilerden ve Distribütörlerden. Sizinle ilgili Kişisel Bilgileri, bizden Ürün ve Hizmetleri satın alıp bu Ürün ve
Hizmetleri size sağlayan bayiler ve distribütörlerden elde edebiliriz.
Satıcılarımızdan. Sizinle ilgili Kişisel Bilgileri, Ürün ve Hizmetleri bizim üzerimizden erişilebilir kılan üçüncü
taraf satıcılardan elde edebiliriz.
Üçüncü Taraf Bilgi Sağlayıcılardan. Ingram Micro, sizinle ilgili bilgileri elde etmiş veya toplamış ve Kişisel
Bilgileri bize sunma hakkı olan üçüncü taraflardan da Kişisel Bilgileri elde edebilir. Ingram Micro söz konusu
bilgileri ancak üçüncü tarafların izninizi aldığını veya yasal olarak izinlerinin bulunduğunu veya Kişisel
Bilgilerinizi bize verme zorunluluklarının bulunduğunu kontrol ederek elde etmektedir. Örneğin, bir üçüncü
taraf hizmetini kullanarak veya bir üçüncü taraf İnternet sitesi veya hizmeti yoluyla kayıt yaptırırsanız, o
üçüncü tarafa verdiğiniz bilgiler İnternet sitesinde hesabınızı oluşturmak için bize sağlanacaktır. Ayrıca,
sizinle ilgili belli bilgileri doğrulamak veya bilgiler elde etmek üzere, bizimkiler gibi işletmelere bilgi sağlama
işinde olan üçüncü taraflar ile sözleşme de yapabiliriz. Sizin hakkınızda İnternet sitesi dışında bir üçüncü
taraftan aldığımız Kişisel Bilgileri, o üçüncü taraf ile belirlediğimiz şartlar uyarınca kullanabiliriz. Kişisel
Bu belge basıldığı tarihte geçerlidir: Haziran 25, 2018. Telif Hakkı 2017 Ingram Micro Inc.
Tüm bilgiler gizlidir ve Ingram Micro Inc’in tescilli bilgileridir.
3

Ingram Micro Gizlilik Bildirimi

Bilgileri, açık devlet veritabanları veya kamu alanındaki diğer veriler gibi herkese açık kaynaklardan da elde
edebiliriz.

3. Çerezler ve Diğer İnternet Sitesi Kullanım Bilgileri.
İnternet sitesi, ayrıca İnternet sitesine nasıl eriştiğinize, İnternet sitesini nasıl kullandığınıza ve İnternet sitesi
ile nasıl etkileşime girdiğinize dair bilgileri "çerezler", "flaş çerezler", "web işaretçileri" ve diğer otomatik izleme
teknolojileri yoluyla otomatik olarak takip edebilir ve toplayabilir.
"Çerez", bir kullanıcının Cihazında depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler bize tarayıcı tipi, İnternet
sitesinde geçirilen zaman, ziyaret edilen sayfalar ve dil tercihleri gibi bilgileri toplama olanağı verir. Biz ve
hizmet sağlayıcılarımız, bu bilgileri güvenlik amaçları doğrultusunda, gezinmeyi kolaylaştırmak, bilgileri daha
etkin şekilde görüntülemek ve İnterneti kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanırız.
Genel olarak, İnternet sitesinde kullanılan çerezler aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
•

Kesinlikle gerekli çerezler. Bunlar, İnternet sitemizin işlemesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler,
örneğin İnternet sitemizin güvenli alanlarında oturum açabilmenizi veya bir alışveriş sepetini
kullanabilmenizi sağlayan çerezlerdir.

•

Analiz/performans çerezleri. Bu çerezler, İnternet sitesinin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve
performansını izlemek için kullanılır ve bize İnternet sitesini kullanırken deneyiminizi iyileştirme
olanağı verir. Bu çerezler, İnternet sitesinin içeriğini kullanıcıların en ilginç bulduğu şeyleri yansıtacak
ve İnternet sitesiyle ilgili meydana gelen teknik sorunları tanımlayacak şekilde uyarlamamıza yardım
eder. Ayrıca bu verileri, İnternet sitesinin nasıl kullanıldığını, en çok hangi sorunların meydana
geldiğini ve İnternet sitesini nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemizde bize yardım edecek raporları
derlemek için de kullanabiliriz.

•

İşlevsel çerezler/takip çerezleri. Bu çerezler İnternet Sayfalarımıza tekrar tekrar gelen ziyaretçileri
tanımamızı sağlar. Anonim, rastgele şekilde üretilmiş bir tanımlayıcıyla eşleştirmek suretiyle, bir takip
çerezi İnternet sayfalarımızın kullanıcılarının nereden geldiğini, hangi arama motorlarını kullanmış
olabileceklerini, hangi bağlantıya tıkladıklarını, hangi anahtar kelimeyi kullandıklarını ve İnternet
sitesine eriştiklerinde dünyanın neresinde olduklarını takip eder. Bu verileri izleyerek, İnternet
sitemizde iyileştirmeler yapabiliriz.

•

Hedefleme çerezleri. Bu çerezler İnternet sitemize ziyaretinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve izlediğiniz
bağlantıları kaydeder. Bu bilgileri İnternet sitemizi ve İnternet sitemizde gösterilen reklamları sizin ilgi
alanlarınızla daha ilgili hale getirmek için kullanacağız. Ayrıca bu bilgileri bu amaç doğrultusunda
üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

•

Oturum çerezleri. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz her sefer 'oturum içinde' kullanılır ve bir İnternet
sitesinden ayrıldığınızda veya kısa süre sonra süreleri dolar: bunlar Cihazınızda kalıcı olarak
saklanmaz, hiçbir Kişisel Bilgi içermez ve İnternet üzerinden Kişisel Bilgileri aktarma ihtiyacını en aza
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indirerek yardımcı olur. Bu çerezler silinebilir veya bunların kullanımına izin vermeyi reddedebilirsiniz,
ancak bu durum performansı ve İnternet sitesini kullanma sırasındaki deneyiminizi zorlaştıracaktır.
Bu çerezler aynı zamanda İnternet sitesine eriştiğiniz ve İnternet sitesinden ayrıldığınız zamanı
kaydeden zaman damgalarını da alır.
•

Kalıcı Çerezler. Bu çerez türü, sabit bir süre boyunca (bazen birkaç saat, bazen bir yıl veya daha
uzun süreyle) Cihazınızda kaydedilir ve tarayıcı kapatıldığında silinmez. Kalıcı çerezler, birden fazla
göz atma oturumu boyunca kim olduğunuzu hatırlamamız gereken durumlarda kullanılır. Örneğin, bu
çerez türü dil tercihlerinizi saklamak için kullanılabilir, böylece İnternet sitesini bir sonraki ziyaretinizde
bu tercihler hatırlanır.

Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Çoğu ağ tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul
eder, ancak isterseniz genellikle tarayıcı ayarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri
kabul etmemeyi tercih ederseniz, pek çok tarayıcı şunları gerçekleştirmenize izin verecektir: (i) tarayıcı
ayarlarınızı, bir çerez aldığınızda size bunu kabul edip etmemeyi seçme olanağı veren, bilgilendirme yapacak
şekilde değiştirmek); (ii) mevcut çerezleri devre dışı bırakmak; veya (iii) tarayıcınızı herhangi bir çerezi
otomatik olarak reddedecek şekilde ayarlamak. Ancak çerezleri devre dışı bırakırsanız veya reddederseniz,
sizi tanımayabileceğimiz ve hesabınızla/hesaplarınızla ilişkilendiremeyebileceğimiz için, lütfen İnternet
sayfalarımızdaki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayabileceğinin farkında olun. Buna ilaveten,
bizi ziyaret ettiğinizde sunduğumuz Ürün ve Hizmetler, sizinle ilgili veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış
olmayabilir.
Bir "flaş çerez", daha karmaşık verileri depolayabilmesi haricinde, çerez benzeri bir dosyadır. Adobe Flash
teknolojisini (Flash Yerel Olarak Depolanan Nesneler (Flash LSO'lar") dahil) kullanmamız, diğer pek çok
faydasının yanı sıra, bize diğer tüm kolaylıkların arasında size daha fazla uyarlanmış bilgi sunma, İnternet
sitesine devam eden erişiminizi ve İnternet sitesini kullanımınızı kolaylaştırma, İnternet sitesini kullanımınızla
ilgili bilgileri toplayıp saklama olanağı verir. Flash LSO'ların bilgisayarınızda kaydedilmesini istemiyorsanız,
İnternet üzerinde bulunabilecek Adobe Flash İnternet Sitesi Depolama Ayarları Panelinde bulunan araçları
kullanarak Flash oynatıcınızın ayarlarını Flash SLO depolamayı engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca Flaş LSO'ları, İnternet üzerinde bulabileceğiniz Flash Global Depolama Ayarları Paneline giderek ve
talimatları uygulayarak da kontrol edebilirsiniz (bu talimatlar, örneğin mevcut Flash LSO'ların (Adobe
sitesinde "bilgi" olarak geçer) nasıl silineceğini, Flash LSO'ların sorulmadan bilgisayarınıza kaydedilmesinin
nasıl önlenebileceğini ve (Flash Oynatıcı 8 ve üzeri için) o anda bulunduğunuz sayfanın operatörü tarafından
teslim edilmeyen Flash LSO'ları nasıl engelleyebileceğinizi açıklayan talimatlar bulunabilir). Lütfen Flash
Oynatıcıyı Flash LSO'ların kabulünü kısıtlayacak veya sınırlayacak şekilde ayarlamanın, potansiyel olarak
bu İnternet sayfasının veya çevrimiçi içeriğimizle bağlantılı olarak kullanılan Flash uygulamalarının da
bulunduğu bazı Flash uygulamalarının işlevselliğini azaltabileceğini veya engelleyebileceğini unutmayın.
Bir "web işaretçisi" (şeffaf piksel veya piksel etiketi olarak da bilinir), İnternet sitesinin arayüzüne gömülü bir
elektronik görsel içerir ve bu görsel İnternet sitesinin o alanını ziyaret ettiğinizde bize tanıma imkanı sağlar.
Bunlar, diğer hususların yanı sıra, İnternet sitesi kullanıcılarının ve e-posta alıcılarının eylemlerini takip
etmek, pazarlama kampanyalarımızın başarısını ölçmek ve İnternet sitesi kullanımı ve yanıt oranları
hakkındaki istatistikleri derlemek için bazı İnternet sitesi sayfaları ve HTML formatlı e-posta iletileriyle
bağlantılı olarak da kullanılabilir.
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Lütfen çerezlerin veya bu diğer takip teknolojilerinin Ingram Micro'nun üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarınca
kullanımının bu Gizlilik Bildirimi kapsamında olmadığını unutmayın. Ingram Micro'nun üçüncü taraf
çerezlerine erişimi veya bunlar üzerinde kontrolü bulunmamaktadır. Ingram Micro'nun hizmet sağlayıcıları
reklam ve yeniden hedefleme amaçları doğrultusunda kalıcı çerezler kullanabilir. Üçüncü taraf çerezlerinden
bir araya getirilen bilgileri Ingram Micro kullanıcılarının Kişisel Bilgilerine bağlayabiliriz ve birleştirilmiş bilgileri
bu Gizlilik Bildirimi uyarınca kullanırız.
4. Bilgilerin Kullanılması
Ingram Micro, topladığımız Kişisel Verileri işimizi yaparken ve size Tekliflerde bulunurken kullanır. Bunlar
arasında bu verilerin Tekliflerimizin iyileştirilmesi ve deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi için kullanımı
sayılabilir. Bu verileri ayrıca sizinle iletişim kurmak için, örneğin sizi hesabınız ve ürün bilgileri hakkında
bilgilendirirken kullanabiliriz.
Ingram Micro Kişisel Verilerinizi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için ("Amaçlar") kullanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

İnternet sayfasının belirli özellikleri ve işlevlerinin çalıştırılabilmesi de dahil olmak üzere İnternet sitesi
ve Arzlarımızı sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek
Kullanıcıların Ingram Micro ve Bağlı Şirketleri, yüklenicileri ve iş ortaklarıyla olan deneyimini
güçlendirmek için kullanıcı tercihlerini anlamak;
İnternet sitesinin etkinliğini ve Ingram Micro'nun, Bağlı şirketlerinin, yüklenicilerinin ve iş ortaklarının
pazarlama, reklam ve satış çabalarını araştırmak ve analiz etmek;
Ingram Micro müşterilerinin borçlu olduğu alacakları tahsil etmek;
İnternet sitesi üzerinden verilen siparişleri ve yapılan ödemeleri işlemek;
Ek Ürün ve Hizmetler geliştirmek;
İş başvurularını işlemek;
Bir yasal yükümlülüğe uymak veya kamu yetkililerinin yasal taleplerine cevaben (ulusal güvenlik veya
kanuni yaptırım gereklilikleri dahil);
Günlük iş gereksinimlerini yönetmek;
Kullanım Şartlarımıza ve yürürlükte kanuna uyumu icra etmek;
Bir mahkeme, tahkim veya benzeri yasal kovuşturmayı icra etmek ve/veya savunmak;
Devamlılık arz eden bir şekilde haber bültenleri, promosyonlar ve özel teklifler ile yeni ürünler ve
hizmetler hakkında bilgileri göndermek suretiyle sizinle pazarlama tercihleriniz doğrultusunda
doğrudan iletişime geçmek. E-postanın altındaki "Abonelikten çık" bağlantısına tıklamak suretiyle
veya detayları aşağıda verilen "Sorular ve İletişim Bilgileri" bölümünü kullanarak bizimle irtibata
geçerek pazarlama iletişimlerimizden çıkabilirsiniz.
İnternet sayfası, sosyal medya veya başka şekillerde iletilen müşteri hizmetleri sorularına veya
yorumlara cevap vermek için, hesabınızla veya İnternet sayfasıyla ilgili konuları tartışmak ve müşteri
desteği sunmak için sizinle telefonla doğrudan iletişime geçmek.
Reklam verenler ve yayımcıların İnternet sayfasında veya üçüncü taraflara ait sayfalarda reklam
vermesine ve bunları yönetmesine ve reklamları ilgi alanlarınıza ve göz atma geçmişinize göre
ayarlamasına yardımcı olmak dahil olmak üzere reklamları size iletmek. Söz konusu reklam ve ilişkili
kontrollerinizle ilgili ilave bilgiler için lütfen Çerezler ve Diğer İnternet Sitesi Kullanım Bilgileri
bölümüne bakınız;
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•
•

İnternet sayfamızın işletilmesi ve kullanılmasına yönelik ve İnternet sayfamızı ziyaret edenlerin
tercihlerini daha iyi anlamak için birleştirilmiş istatistik değerleri derlemek; ve
Diğer Amaçlar: Haklarında sizi bilgilendireceğimiz diğer meşru ticari amaçlarımızı ve ayrıca diğer
kanuni amaçları yürütmek.

Sizin hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri üçüncü taraflardan aldığımız diğer bilgilerle birleştirip
güçlendirebiliriz.
Ayrıca İnternet sitesi yoluyla hakkınızda topladığımız Kişisel bilgileri, anonimleştirilmiş, birleştirilmiş verileri
oluşturmak için de kullanabiliriz. Bunu yaparken, anonimleştirilmiş, birleştirilmiş verilerin artık kişisel olarak
tanınmaya yol açmayacağı ve daha sonra sizi tanımlamak için kullanılamayacağı güvencesi sağlayacağız.
Bu tedbirler içinde, örneğin anonimleştirilmiş, birleştirilmiş verilerin her türlü Kişisel Bilgiden ayrı olarak
saklanması da bulunacaktır.

5. Bilgi Paylaşımı
Kişisel Verilerinizi sizin izninizle veya herhangi bir işlemi tamamlamak için ya da talep ettiğiniz veya izin
verdiğiniz herhangi bir Teklifi sunmak için paylaşırız. Kişisel Verilerinizi ayrıca yasaların zorunlu tuttuğu
hallerde veya yasal bir işleme cevaben müşterilerimizi korumak, hayatları korumak, Arzlarımızın güvenliğiniz
sürdürmek ve Ingram Micro'nun hak ve mülkiyetini korumak için üçüncü taraf tedarikçiler, satıcılar ve
distribütörler, üçüncü taraf servis sağlayıcıları, Bağlı Kuruluşlar ve ticari birimlerle de paylaşırız.
Kişisel Bilgilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ifşa edebiliriz:
Tedarikçiler. Ingram Micro, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri, Ürün ve Hizmetleri bizim üzerimizden erişilebilir kılan
üçüncü taraf satıcılar ile paylaşabilir. Örneğin, bir Ürün veya Hizmeti bizim üzerimizden veya bir Ingram
Micro bayisi ya da distribütörü üzerinden satın alırsanız ve bu satıcı Teklifi kaydetmek için bir Teklif satın
almasının doğrulamasını talep ettiğinde Kişisel Bilgilerinizi bir üçüncü taraf satıcı ile paylaşabiliriz.
Bayiler ve Distribütörler. Ingram Micro Kişisel Bilgilerinizi, mevcut Ürün ve Hizmetleri İnternet sitesi üzerinden
satın alan bayiler ve distribütörlerle paylaşabilir. Örneğin, bir Ürün veya Hizmeti bir bayi ya da distribütör
üzerinden satın alır ya da bir Ürün veya Hizmete bir bayi ya da distribütör üzerinden erişirseniz, bu bayi ya
da distribütör bizim satıcı araçlarımız ve hizmetlerimizden faydalanmışsa Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz.
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar. Ingram Micro Kişisel Bilgilerinizi bize İnternet sitesi konusunda ve
Amaçlara ulaşma konusunda yardım edecek hizmetleri sağlayan üçüncü taraflara verebilir. Örneğin, bu
üçüncü taraflar arasında, müşteri hizmeti, ödeme işleme, e-posta ve mesajlaşma desteği, barındırma,
yönetim, bakım, bilgi analizi, Ürün ve Hizmet yerine getirme veya teslimat ve dışarıdan sağlama temelinde
alabileceğimiz diğer hizmetlerin sağlayıcıları bulunabilir. Bu üçüncü tarafların, Kişisel Bilgilerinizi yalnızca bu
tür nedenlerle gereken şekilde kullanmasını sağlamaya ve bu Gizlilik Bildirimi ve geçerli yasa ile tutarlı olarak
Kişisel Bilgilerinizi korumaya gayret edeceğiz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının listesi talep üzerine temin
edilebilir.
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Bağlı Şirketler ve İş Birimleri. Ingram Micro sizin hakkınızdaki Kişisel Bilgileri, "Ingram Micro" markasını
paylaşmalarından bağımsız olarak Bağlı Şirketlerimiz ile paylaşabilir. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi Ingram Micro
markası veya diğer markalarımızdan biri altında ürün ve hizmetler sunan diğer iş birimleri ile de paylaşabiliriz.
Bağlı şirketlerimiz ve iş birimlerimiz onlarla paylaştığımız Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ile tutarlı
şekilde kullanacaktır.
Diğer Kullanıcılar. Ingram Micro, diğer kullanıcılarla etkileşime geçmeyi seçtiğinizde (veya sizin adınıza
onlarla iletişime geçmemizi talep ettiğinizde) Kişisel Bilgilerinizi İnternet sitesi üzerinden bu kullanıcılarla
paylaşabilir. Bunun içinde, diğer kullanıcılarla iletişimleri kolaylaştırmak veya Kişisel Bilgilerin, İnternet
sitesinin diğer kullanıcılarca erişilebilecek alanlarına gönderilmesine olanak sağlanması bulunabilir. Bu
alanlarda verdiğiniz her türlü Kişisel Bilginin (veya diğer bilgilerin) bunlara erişim sağlayabilecek diğer
kişilerce okunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kullanılabileceğinin farkında olmalısınız.
Hukuki Yaptırım ve Güvenlik. Ingram Micro, (i) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin uygulanması için, (ii)
kanuni haklarımızın icrası, tesis edilmesi veya savunulması için veya (iii) hayati çıkarlarınızın veya diğer
kişilerin çıkarlarının korunması için paylaşımın gerekli olduğu durumlarda Kişisel Verilerinizi yasal kanuni
yaptırım temsilcisi, düzenleyici, resmi daire, mahkeme, diğer resmi yetkililer veya diğer üçüncü taraflarla
paylaşabilir.
Varlıkların Satılması veya Edinilmesi. Ingram Micro, Ingram Micro'nun veya İnternet sitesinin belli bir kısmının
mülkiyetini veya kontrolünü gerek satın alma, birleşme, yeniden düzenleme, gerekse işlerimizin,
varlıklarımızın veya stokumuzun tümünün veya bir kısmının elden çıkarılması (herhangi bir iflas veya benzer
süreçler dahil) bağlamında gerçek veya potansiyel bir alıcıya transfer ettiği takdirde, Kişisel Bilgilerinizi bu
gerçek veya potansiyel alıcıya, bu üçüncü kişinin Kişisel Bilgilerinizi geçerli yasaya tabi kalarak kullanması
koşuluyla, aktarabiliriz.
Diğerleri. Kişisel Verilerinizi paylaşım izninizi alarak başka taraflarla paylaşabiliriz.
Ayrıca birleştirilmiş, anonimleştirilmiş verileri üçüncü taraflarla diğer amaçlar doğrultusunda da paylaşabiliriz.
Söz konusu bilgiler sizi bireysel olarak tanımlamaz ancak sizin İnternet Sayfamızı kullanmanız vasıtasıyla
toplanan kullanım, görüntüleme bilgilerini ve teknik bilgileri içerebilir. Söz konusu bilgilere yürürlükteki kanun
gereği Kişisel Veri muamelesi yapmamız gerekirse, bunları ancak yukarıda anlatıldığı şekilde ifşa ederiz.
6. Diğer Önemli Gizlilik Bilgileri
Aşağıda önemli bulabileceğiniz ilave gizlilik bilgileri yer almaktadır.
Kişisel Bilgilerin Güvenliği. Ingram Micro Kişisel Bilgilerinizi güvenceye almak ve yetkisiz kayıp, kötüye
kullanım ve ifşadan korumak üzere güçlü kullanıcı erişim denetim araçları, bölümlere ayrılmış ağ yapısı ve
kapsamlı çalışan ilkeleri ve eğitimi gibi uygun teknik ve kurumsal denetim ve önlemleri uygular. Ne yazık ki,
İnternet üzerinden aktarılan veya erişilebilir hiçbir veri için %100 güvende olma garantisi verilemez. Bunun
sonucunda, Ingram Micro Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışmakla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin bilgisayar
korsanlarınca kötüye kullanımından ya da başka kötü amaçlı veya cezai aktivitelerden ya da bilgisayar
donanımındaki, yazılımdaki veya bir telekomünikasyon ağında arıza olması durumunda tamamen
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korunacağının güvencesini veya garantisini veremez. Ingram Micro, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
tarafımızdan veya bizim için saklanan ve kişisel olarak tanınmanıza yol açabilecek bilgileri (geçerli
uluslararası, federal, eyalet ve yerel yasalarca tanımlanan şekilde) etkileyebilecek bir güvenlik ihlalinin
farkına vardığımız takdirde sizi bilgilendirecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Altyapısı (Sadece AEA Ziyaretçileri). Avrupa Ekonomik Alanından
gelen bir ziyaretçiyseniz Kişisel Veri bilgilerinin yukarıda anlatıldığı şekilde toplanması ve kullanılmasının
hukuki altyapısı söz konusu Kişisel Verilere ve bu bilgilerin içerisinde toplandığı özel bağlama bağlıdır.
Ancak normal koşullarda sizin Kişisel Verilerinizi sadece (i) sizinle bir sözleşme yapabilmemiz için Kişisel
Verilerinize ihtiyaç duyarsak (örneğin bir Ürün veya Hizmeti satın almanızı tamamlamak gibi), (ii) işlemin
meşru çıkarlarımız kapsamında olduğu ve sizin haklarınızın üstün gelmediği durumlarda veya (iii) sizi izninizi
aldığımız durumlarda toplarız. Bazı durumlarda sizden Kişisel Verilerinizi almamız için bir yasal
yükümlülüğümüz veya sizin ya da başka birinin hayati çıkarlarını korumak için Kişisel Verilerinize başka bir
sebepten ötürü ihtiyacımız olabilir.
Yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya sizinle bir sözleşme yapmak için sizden Kişisel Verilerinizi
istersek bunu uygun bir zamanda açıklarız ve Kişisel Verilerinizin temin edilmesinin zorunlu olup olmadığını
(ve ayrıca Kişisel Verilerinizi vermezseniz doğabilecek olası sonuçları) size bildiririz.
Kişisel Verilerinizi meşru çıkarlarımıza (veya herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına) bağlı olarak toplar ve
kullanırsak, bu çıkar normal koşullarda platformumuzu işletmek ve hizmetlerimiz ile Ürün ve Hizmetlerimizi
size sunmak için sizinle iletişim kurmak ve meşru ticari çıkarımız olacaktır; örneğin sorularınıza cevap
vermek, platformumuzu iyileştirmek, pazarlama yapmak veya yasadışı faaliyetleri tespit etmeye ya da
önlemeye yönelik amaçlar. Başka yasal çıkarlarımız da olabilir ve uygun olması durumunda bu yasal
çıkarların neler olacağını zamanı geldiğinde size açıklayacağız.
Kişisel Verilerinizi toplayıp kullanmamızda esas aldığımız hukuki dayanak hakkında sorularınız varsa veya
daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının altındaki iletişim
bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.
Doğruluk. Ingram Micro'ya doğru Kişisel Bilgileri vermekten siz sorumlusunuz. Bu Gizlilik Bildiriminde aksi
belirtilmedikçe, Ingram Micro Kişisel Bilgileri yalnızca toplanma amacına ve akabinde sizin tarafınızdan yetki
verilen amaçlara uygun şekillerde kullanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde, Ingram
Micro Kişisel Bilgilerin doğru, tam, güncel ve kullanım amacına uygun olduğuna emin olmak amacıyla makul
adımları atacaktır.
Uluslararası Veri Transferleri. Kişisel Verileriniz mukimi olduğunuz ülkeden başka ülkelere aktarılabilir ve
buralarda işlenebilir. Bu ülkelerdeki veri koruma kanunları ülkenizdekinden farklı olabilir.
Özellikle, birincil Web sitesi sunucularımız Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmakta olup, İştiraklerimiz ve
üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ile ortaklarımız dünya çapında faaliyet göstermektedir. Yani Kişisel
Verilerinizi topladığımız zaman bu bilgileri bu ülkelerden herhangi birinde işleyebiliriz. Ancak Kişisel
Verilerinizin bu Gizlilik Bildirimi uyarınca koruma altında kalmasını sağlamak için uygun emniyet tedbirlerini
aldık. Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve İsviçre'de toplanıp, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ingram Micro
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tarafından aktarılan veya erişilen Kişisel Veriler ile ilgili olarak, Ingram Micro Inc. bu gibi Kişisel Verilerin
uluslararası transferi için ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen şekilde AB-ABD ve İsviçre-Amerika
Gizlilik Kalkanı Çerçevelerine kendinden tasdiklidir. Lütfen daha fazla bilgi için Gizlilik Kalkanı Bildirimimize
bakın. Bu Gizlilik Bildiriminin şartları ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir çelişki varsa, Gizlilik
Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Ayrıca, kanunun gerektirdiği yerlerde, Kişisel Verilerin AEA ve Amerika
Birleşik Devletleri dışındaki Bağlı Kuruluşlarımız arasındaki aktarımları için, Avrupa Birliği veri koruma
kanunu uyarınca bu kuruluşların AEA'dan işlediği Kişisel Verileri korumamızı şart koşan Avrupa Komisyonu
Standart Sözleşme Maddelerini uyguladık. Üçüncü taraf servis sağlayıcılarımızla ve ortaklarımızla benzer
emniyet tedbirlerini uygulamaya aldık ve bu konuda daha fazla bilgi talep üzerine temin edilebilir.
Tutma Süresi. Süregelen meşru bir ticari ihtiyacımızın gerektirdiği durumlarda sizden topladığımız Kişisel
Verileri saklayabiliriz (örneğin talep ettiğiniz bir Ürün veya Hizmeti size sağlamak için veya yürürlükteki
yasalara, vergi ya da muhasebe gerekliliklerine uyum için).
Kişisel Verilerinizi işlemek için süregelen meşru bir ticari ihtiyacın olmaması durumunda, bu bilgileri ya sileriz
ya da bu mümkün değilse anonimleştiririz (örneğin Kişisel Verilerinizin yedekleme arşivlerinde kayıtlarının
bulunması sebebiyle) ardından Kişisel Verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza eder ve silme işlemi mümkün
olana kadar herhangi bir işleme maruz kalmayacak şekilde izole ederiz.
Avrupa Birliği'nde mukimseniz geçerli yasa gereği daha uzun bir süre tutmamız gereken belgeler ve
dosyalardaki Kişisel Bilgiler hariç, Ingram Micro tarafından alınan ve saklanan ve sizinle ilişkili tüm Kişisel
Bilgiler 5 yıl sonra silinir. Örneğin, faturaları sistemlerimizden silmeden önce KDV faturalarında görülen kişisel
verileri silemeyiz.
Veri Koruma Haklarınız. Aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:
•

Kişisel Verilerinize erişme, bunlarda düzeltme, güncelleme veya bunları silme talebinde bulunmak
isterseniz, aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak
bizimle iletişime geçmek suretiyle bunu yapabilirsiniz.

•

İlave olarak, Avrupa Birliği'nde mukimseniz Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz, Kişisel
Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını bizden isteyebilir veya Kişisel Verilerinizin taşınabilirliğini
talep edebilirsiniz. Tekrardan, aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının altındaki iletişim
bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek bu haklarınızı icra edebilirsiniz.

•

Size gönderdiğimiz pazarlama maksatlı bildirimlerden istediğiniz zaman vazgeçme hakkınız vardır.
Bu hakkınızı pazarlama maksatlı gönderdiğimiz e-postaların en altındaki "abonelikten çık" veya
"vazgeç" bağlantısına tıklayarak icra edebilirsiniz. Diğer pazarlama biçimlerinden (posta veya tele
pazarlama gibi) vazgeçmek için aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının altındaki iletişim
bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin veya tercihler merkezimize erişin.

•

Benzer şekilde izninizi alarak Kişisel Verilerinizi alıp işlediysek, izninizi istediğiniz zaman geri
çekebilirsiniz. İzninizi geri çekmek izninizden önce gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerin hiçbirinin
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yasaya uygunluğunu etkilemez ya da izninizin dışında kanuni zemine dayanarak gerçekleştirilecek
Kişisel Verilerinizin işlenmesi işlemlerine etki etmez.
•

Kişisel Verilerinizi toplama ve bunları kullanmamıza yönelik olarak bir veri toplama merciine şikayette
bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri toplama merciiyle irtibata geçin.
(Avrupa Ekonomik Alanındaki veri koruma mercilerinin iletişim bilgileri buradan bulunabilir.)

Yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca veri koruma haklarını icra etmek isteyen bireylerden aldığımız
tüm taleplere cevap vermekteyiz.
Çocuklar. Bu İnternet sitesi sadece 18 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanıma yöneliktir, bu nedenle 18 yaş
altındaki çocuklara yönlendirilmemektedir. Ingram Micro 18 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Bilgilerini
bilerek istemez veya toplamaz.
İzlememe. İnternet sitesine erişmek için kullanabileceğiniz belli ağ tarayıcıları ve kullanabileceğiniz diğer
cihazlar size çevrimiçi "izlenmek" istememe tercihinizi belirtme izni verebilir. Bu aşamada, İnternet sitesi
"İzlememe" sinyallerine yanıt vermez. Böyle bir tercihin belirtilip belirtilmemesine göre, İnternet sitesindeki
deneyiminizi değiştirmeyiz ya da İnternet sitesi yoluyla sizden topladığımız Kişisel Bilgileri değiştirmeyiz.
Kaliforniya Gizlilik Haklarınız. Kaliforniya yasası, Kaliforniya halkının işletmelerden onlara kişisel bilgilerinin
doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü kişilerle nasıl paylaşıldığını açıklamasını talep etme
hakkı vardır. Kaliforniya yasasına göre, "kişisel bilgi" adınızı, imzanızı, Sosyal Güvenlik numaranızı, fiziksel
tarifinizi, adresinizi, telefon numaranızı, pasaport numaranızı, ehliyet veya devlet kimlik kartı numaranızı,
sigorta poliçe numaranızı, eğitiminizi, çalışma durumunuzu, iş geçmişinizi, banka hesap numaranızı, kredi
kartı numaranızı, bankamatik kartı numaranızı veya tüm diğer mali bilgilerinizi, tıbbi bilgilerinizi veya sağlık
sigorta bilgilerinizi içerir. Bir kişi doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü kişilere Kişisel
Bilgilerinin ifşa edilmesini kabul etmeme seçeneğini kullanıyorsa, gizlilik politikalarında bu kişinin kişisel
bilgilerini bu amaçlarla üçüncü kişilere ifşa etmeme politikasını kabul eden ve yayınlayan işletmeler için bu
gerekliliğin bir istisnası söz konusudur. Size doğrudan pazarlama amaçlarıyla kişisel bilgilerinizin üçüncü
kişilere ifşa edilmesini kabul etmeme olanağı sunma politikasını kabul ettiğimiz için, bu istisnaya dahil
oluyoruz. Doğrudan pazarlama amaçlarıyla kişisel bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasından vazgeçmek
için, lütfen aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle
iletişime geçin.
Avrupa Birliği Gizlilik Haklarınız. Tarafımızdan işlenen tüm Kişisel Bilgilerin denetçisi, Kişisel Bilgileri
toplayan, Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi veya İsviçre'deki Ingram Micro Bağlı Şirketidir Söz konusu Bağlı
şirkete sunduğunuz Kişisel Bilgiler hakkında sorularınız varsa, lütfen ilgili Bağlı şirket ile irtibata geçin.
Hassas Bilgiler. Özel olarak talep etmediğimiz veya davet etmediğimiz takdirde, bu İnternet sitesinde veya
bu İnternet sitesi yoluyla ya da başka bir şekilde tarafımıza hiçbir hassas kişisel bilgi (örneğin ırk ya da etnik
köken, siyasi görüş, din veya diğer inanışlar, sağlık, sabıka geçmişi veya ticari dernek üyeliği ile ilgili bilgiler)
göndermemenizi ve ifşa etmemenizi rica ederiz. Sizden hassas kişisel bilgiler vermenizi talep ettiğimiz veya
sizi buna davet ettiğimiz durumlarda, bunu sizin açık rızanızla yaparız.
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Üçüncü Taraf İnternet Sayfaları. İnternet sitesi Ürün ve Hizmetlere erişim sağlamanın yanı sıra, diğer internet
sitelerine ve internet hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik Bildirimi bu internet siteleri ve hizmetleri
için geçerli değildir ve söz konusu internet siteleri ve hizmetlerinin gizlilik uygulamaları bu Gizlilik Bildiriminde
açıklananlardan farklı olabilir. Kişisel Bilgilerinizi diğer internet sitelerinden veya hizmetlerinden birine
sunarsanız, Kişisel Bilgilerinizin yönetimi o internet siteleri ve hizmetleri için geçerli gizlilik politikalarınca
belirlenir. Ingram Micro sizi ziyaret ettiğiniz her İnternet sitesi veya internet hizmetinin gizlilik politikasını
dikkatlice okumaya teşvik eder.
Uyumluluk. Ingram Micro, bu Gizlilik Bildirimi ile uyumluluğu doğrulamak için kendi kendine değerlendirme
yaklaşımını kullanacak ve Gizlilik Bildiriminin, kapsama girmesi amaçlanan bilgilerin belirgin biçimde
görüntülenmesi, uygulanması ve erişilebilir olması için doğru ve kapsamlı olduğunu periyodik olarak
doğrulayacaktır.
Kişisel Bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimini ihlal edecek şekilde işlendiğine veya ifşa edildiğine inanıyorsanız,
Ingram Micro bu Gizlilik Bildiriminde sunulan irtibat bilgilerini aşağıdaki "Sorular ve İletişim Bilgileri" başlığının
altındaki iletişim bilgilerini kullanarak tüm kaygılarınızı dile getirmenizi teşvik eder. Ingram Micro Kişisel
Bilgilerin kullanımına ve ifşasına ilişkin tüm şikayetleri ve anlaşmazlıkları inceleyecek ve çözmeye
çalışacaktır.
Revizyonlar. Ingram Micro zaman zaman bu Gizlilik Bildirimini tamamen kendi takdirine bağlı olarak, iş
uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde revize eder. Bu Gizlilik Bildirimini revize edersek,
güncellenmiş Gizlilik Bildirimini bu İnternet sitesinde yayınlayarak veya size e-posta ile bildirimde bulunarak
sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler, Ingram Micro'nun revize edilmiş Gizlilik Bildirimini
İnternet sitesinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve toplanan bilgilere uygulanacaktır.
Güncellenmiş Gizlilik Bildirimimizde tanımlanan Kişisel Verilerinizin kullanımındaki herhangi bir değişiklik için
yürürlükteki veri koruma kanunu izninizi almamızı gerektiriyorsa bunu yaparız.

7. İlave Diller
Bu Gizlilik Bildirimi ilave dillerde de mevcuttur.
Tüm ilave dilleri görmek
https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx adresinde bulunan tam listeye bakın.
8.

için

lütfen

Sorular ve İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Bildirimi, Ingram Micro'nun gizlilik uygulamaları, bizim Kişisel Bilgilerinizi toplamamız veya
kullanmamız hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa veya Kişisel Bilgilerinize erişim sağlamak
istiyorsanız, privacy@ingrammicro.com adresinden veya https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx
adresindeki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.
Veri Koruma Yetkilimizle Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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