بدینوسیله رضایت خود را جهت به اشتراک گذاری و یا نگهداری
اطالعات شخصی ارائه شده در این فرم را به شرکت سرمایه گذاری
غیرمنقول  AND Kartalو شرکای شرکت  ،موسسات وابسته و سازمانهایی
که با این شرکت فعالیت مشترک دارند ،بمنظور استفاده در هر
نوع فعالیت بازاریابی  ،فرصت های استثنایی  ،تبلیغات ،و
نرم افزارهای مربوط به فعالیتهای ارتباطی دارند ،اعالم می
دارم.
اگر چنانکه مشتری بخواهد  ،اطالعات به اشتراک گذاشته شده خود
را تغییر دهد و یــا نخـــواهــد به فعالیت های فوق الذکر
ادامه دهد الزم است درخواست خود را به ادرس پستی
 info@andgayrimenkul.com.trارسال و یا به مرکز تلفن 00 40 393 0850
اطالع داده و قادر به ابطال عضویت خود می باشد.
متن شفاف سازی مربوط به فعالیتهای مربوط به حفاظت از اطالعات
مشتری های شرکت سرمایه گذاری غیرمنقول  AND KARTALسهامی خاص
بشرح ذیل می باشد
 -1مسئول اطالعات داده شده
اطالعات شخصی ارائــه شده شمــا  ,تحت عنوان مسئول اطالعات،از
طرف شرکت سرمایه گذاری غیرمنقول  AND KARTALسهامی خاص Anadolu
” Kartal” veya “Şirketطبق قانون شماره  6698حفاظت از اطالعات شخصی
("قانون ") ،در محدوده شرح داده شده می تواند مورد استفاده
قرار گیرد.
 -2هدف از اطالعات شخصی
اطالعات جمع اوری شده شما متناسب با اصول اساسی پیش بینی شده
مندرج در قانون و طبق قوانین ماده  5و  6تعیین شروط و اهداف
مشخص شده ی اطالعات شخصی  ،شرکت می تواند در محدوده اهداف
تعیین شده ذیل از این اطالعات استفاده نماید.
 بمنظور پیش برد عملیات مربوط به مشتری
 بمنظور پیش برد عملیات مربوط به بازاریابی
جزییات بیشتر در رابطه با اهداف بکارگیری اطالعات شخصی ارائه
شده توسط شما  ،از طرف شرکت سرمایه گذاری غیر منقول AND
 Kartalسهامی خاص تحت سیاست حفظ حریم شخصی و پردازش اطالعات از
ادرس  www.andpastel.comقابل دسترسی می باشد

 -3اطالعات شخصی منتقل شده به طرف مقابل و هدفهای انتقال

اطالعات جمع اوری شده شما متناسب با اصول اساسی پیش بینی شده
مندرج در قانون و طبق قوانین ماده های  8و  9شامل شروط
مربوط به عملیات مشخص شده در رابطه با اطالعات شخصی از طرف
شرکت  AND Kartalبمنظور حصول اهداف ذیل با شرکای تجاری مان،
تامین کنندگانمان ،نهادهای قانونی مجاز و موسسات و افراد
مجاز قابل انتقال خواهد بود
 بمنظور پیش برد عملیات مربوط به مشتری
 بمنظور پیش برد عملیات مربوط به بازاریابی
 انجام پرداخت های ان الین
 -4مدیریت جمع آوری اطالعات شخصی شما و دالیل حقوقی
اطالعات شخصی تان از طرف شرکتمان جهت حصول اهداف دکر شده در
باال و در محیط الکترونیکی مثل ادرس پستی  ،پیامک کوتاه sms
 ،وب سایتهای شرکت  ،و دیگر وب سایتها  ،فرم ها و اتوماسیون
های بازاریابی  ،مرکز تلفن ،سیستم های مدیریت شکایات ،رسانه
های اجتماعی  ،برنامهای موبایل ، Hotjar, Facebook Pixel, ،مدیریت
محصوالت ، Googleمراجع ،دفاتر فروش در محیط های فیزیکی و مراکز
سازمانی و محیط های سرگرمی فرمها در قالب فرم درخواست مشتری
مدیریت و جمع اوری خواهد شد
اطالعات شخصی جمع اوری شده طبق ماده های  6 . 5تعیین شروط و
اهداف مشخص شده ی اطالعات شخصی این در متن شاف سازی اهداف
اقابل استفاده و قابل انتقال می باشد
 -5حقوق مربوط به صاحب اطالعات شخصی طبق ماده  11قانون
به عنوان صاحب اطالعات شخصی مطابق قانون شماره  11دارای حقوق
زیر می باشید
 از استفاده شدن یا نشدن اطالعات شخص تان آگاهی پیدا کنید
 درصورتیکه اطالعات شخصی شما مورد استفاده قرار گرفته
باشد می توانید اطالعات مربوط به این موضوع را درخواست
کنید
 آگاهی از هدف به اشتراک گذاشته شدن اطالعات شخصی شما ،
و اینکه آیا اطالعات شما متناسب با این اهداف مورد
استفاده قرار گرفته است یا نه.
 آگاهی از انتقال پیدا کردن اطالعات شما به سوم شخص چه
در داخل کشور و چه در خارج از کشور
 اطالعات شخصی داده شده اگر ناقص و یا اشتباه باشد و
همچنین درصورتیکه مورد استفاده قرار گرفته  ،درخواست

اصالح اطالعات و اطالع این تغییرات به سوم شخصی که اطالعات
قبال انتقال پیدا کرده
 علیرغم استفاده قانونی و استفاده متناسب با دیگر مقررات
قانونی  ،درصورت حذف دالیل استفاده از این موارد،
درخواست پاک کردن ویا حذف اطالعاتتان و درخواست اطالع به
سومی شخصی که این اطالعات به انها انتقال پیدا کرده
 حق اعتراض در رابطه با اینکه اطالعات شخصی شما علیه شما
مورد استفاده قرار گیرد (اطالعات داده شده صرفا جهت
انالیز سیستم های اتوماتیک)
 چنانچه استفاده از اطالعات شخصی شما برابر قانون باعث
ضرر شما می شود می توانید درخواست جبران خسارت فرمائید
در جهت اجرای حقوق فوق الذکر ثبت نام خود را از طریق ادرس
 www.andpastel.comفرم مربوط به شرکت سرمایه گذاری غیرمنقول AND
 Kartalسهامی خاص را پر نموده و به شرکت اطالع نمائید
با توجه به شفافیت درخواست در کوتاهترین زمان و حداکثر تا
سی روز درخواستتان بدون هزینه بررسی خواهد شد
درصورتیکه برای درخواستان از طرف شرکتی که اطالعات شما در
اختیار انها قرار می گیرد تعرفه خاصی تعریف شده باشد نیاز
به پرداخت خواهد بود
متن شفاف رضایت نامه استفاده از این اطالعات شخصی مربوط
به مشتریان شرکت سرمایه گذاری غیرمنقول  AND KARTALسهامی
خاص و حفاظت از این اطالعات
متن شفاف سازی مربوط به حفاظت و استفاده از اطالعات شخصی
مشتریان شرکت سرمایه گذاری غیر منقول  AND Kartalسهامی خاص
را خواندم و در این زمینه استفاده اطالعات شخصی ام  ،در جهت
براورده شدن روند مربوط به محصوالت و خدمات مربوط به
بازاریابی و فروش
در پروسه رضایت مشتری و فعالیتهای رضایت مشتری و فعالیتهای
مربوط به ارتباطات شرکت برنامه ریزی و اجرای اهداف را قبول
می کنم .

