GİZLİLİK POLİTİKASI
Bu gizlilik ilkeleri Soft İnternet Hizmetleri tarafından, Sunucu Hizmeti'nin gizlilik
konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler
www.sunucuhizmeti.com.tr web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin
kurallarını içermektedir.
IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması
için kullanılacaktır.
Sunucuhizmeti.com.tr, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları
bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, SunucuHizmeti.com.tr'nin servisleri
kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri
sorumludurlar.
Sitemizin müşteri veri tabanına kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres,
telefon, e-posta adresi, vatandaşlık numarası vb) gibi istenilen tüm bilgiler belirtmelidir. Bu
formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımızın işlemleri için alan adı bilgilerinde, acil
durumlarda ve faturanızın teslimatında kullanmaktayız. Kullanıcılarımız isteklerine bağlı
olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve
hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır.
Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda
kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca
sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu
bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında
kullanılacaktır.
Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.sunucuhizmeti.com.tr
adlı web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
GÜVENLİK: Sunucuhizmeti.com.tr, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan
bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, Sunucuhizmeti.com.tr,
müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel
önlemleri almaktadır.
Soft İnternet Hizmetleri, www.sunucuhizmeti.com.tr üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde,
müşterilerinin kredi kartı bilgilerini saklamamaktadır. Müşteri alış veriş sırasında girdiği
bilgiler, API aracılığı ile SSL kullanılarak güvenli bir şekilde banka sistemlerine ulaştırır.
Böylece, bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi imkansız hale gelmektedir.
SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli
olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.

Sunucuhizmeti.com.tr, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin
bilgi güvenliğini sağlamaktadır.
Sunucuhizmeti.com.tr’nin, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik
olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini
engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

