Ofisim.com Gizlilik Politikası
Versiyon 60104-1
Bu Gizlilik Politikası, Ofisim.com’u kullanımınız sırasında nasıl bilgi topladığımızı ve
kullandığımızı açıklığa kavuşturma amaçlıdır.
Aralarında web sitemiz, mobil arayüzler, istemciler, üçüncü parti sağlayıcılar ve web siteleri, API,
SMS, eposta ve diğer iletişim kanalları da bulunan çeşitli kaynaklardan bilgi topluyoruz. Ofisim.com ’a
kaydolarak, Kullanım Koşulları ve bu Gizlilik Politikası’ndaki hükümler dahilinde bu bilgileri
kullanmamıza, manipüle etmemize, kaydetmemize, açıklamamıza ve Ofisim.com Gizlilik Politikası
dokümanında belirtilen diğer şekillerde kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

1. TOPLANAN BİLGİLER
1.1. Kişisel Kayıt Bilgileri
Ofisim.com ’a kaydolduğunuz zaman, kendiniz, şirketiniz ve çalışma arkadaşlarınız hakkında bazı
bilgiler verirsiniz. Bunlar isimler, pozisyonlar, telefon numaraları, email adresleri, meslekler, dil ve
diğer bilgiler içerebilir.

1.2. Kullanıcı Adları ve Parolalar
Kendinizi Ofisim.com sistemine tanıtmak için bir kullanıcı adı ve parola belirlersiniz. Bu
bilgiler, kişisel hesabınızla ilişkilendirilir.

1.3. Şirket Bilgileri
Ofisim.com, şirketiniz hakkında sektör, organizasyon yapısı, çalışanlar, iş hacmi, konumları da içeren
bilgiler vermenizi talep edebilir.

1.4. Başkaları Hakkında Bilgiler
Ofisim.com ’u kullanırken Ofisim.com kullanıcısı olan veya olmayan başkaları hakkında
bilgileri girebilirsiniz ve bunlar bazı işlevleri sağlamak için kaydedilebilir. Bunlar arasında
müşterileriniz, tedarikçileriniz, sağlayıcılarınız, irtibatta olduğunuz kişiler ve başkaları olabilir.
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1.5. Dosyalar
Ofisim.com ’a yüklediğiniz dosyalar kaydedilir ve aralarında kelime işlemci (DOC), çalışma tablosu (XLS),
sunum (PPT) veya PDF dokümanları ve resimlerin de bulunduğu farklı formatlardaki dosyaların içeriği
veritabanlarında indekslenebilir.

1.6. Veri
Kullanımınız sırasında, aralarında firmalar, kişiler, iş fırsatları, görevler, toplantı notları, yorumlar,
planlanmış olaylar, bağlantılar ve diğerlerinin de bulunduğu çeşitli veri türlerini Ofisim.com ’a
girersiniz.

1.7. Konum
Bazen Ofisim.com size konum bilgisi sorabilir veya girme imkanı tanıyabilir. Ayrıca ağ adresiniz veya
Ofisim.com ’a erişmek için kullandığınız istemciler veya servis sağlayıcılar tarafından sağlanan
bilgilerle de konumunuzu belirleyebiliriz.

1.8. Sosyal Ağ Bağlantıları
Kendiniz veya başkaları hakkında girdiğiniz bazı bilgiler, sizin veya onların sosyal ağ profillerinin
ve verilerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

1.9. Kayıt Kütüğü
Tüm çevrimiçi faaliyetiniz ve kullanımlarınız, zamanlar, veri transferleri, IP adresleri dahil olmak üzere
kaydedilebilir.

1.10. Çerezler
Çerezler, web tarayıcınızın sabit diskinize kaydettiği küçük veri dosyalarıdır. Hem oturum, hem de
kalıcı çerezleri, servisi kullanımınızı izlemek ve bazı işlevleri sunmak için kullanabiliriz.
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2. BİLGİNİN KULLANIMI
2.1. Rızanız
Ofisim.com hizmetlerini kullanarak, toplanan tüm bilgilerin Hizmet Koşulları ve bu Gizlilik
Politikası’ na uygun olarak kullanılmasına rıza gösteriyorsunuz.

2.2. Ortaklarımız ve Sağlayıcılarımız
Depolama, bulundurma ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetin bazı kısımları iş ortaklarımız
ve üçüncü partilerce tarafınıza sağlanabilir. Onların hizmetlerinden faydalandığımızda, bilgilerinizin
kullanımı bu politikada belirtilen korumalara aynen tabidir.

2.3. Başkalarıyla Paylaştığınız Bilgiler
Ofisim.com bir ortak çalışma platformudur. Dosyalar, irtibatta olduğunuz kişiler, yorumlar ve diğer
verileriniz de dahil olmak üzere verilerinizi Ofisim.com hesabınızda tanımlayacağınız diğer kullanıcılar
ile paylaşıp paylaşmama kontrolü ve sorumluluğu Müşteri’ ye aittir. Kullanımınıza sunulan
yetkilendirme seçenekleri gibi çeşitli ayarların diğer kullanıcılar ile bilgi paylaşımını nasıl etkilediğini
anladığınızdan emin olmalısınız.

2.4. Yasal Açıklama ve Başkalarına Zararın Önlenmesi
Çalıştığımız ülkelerin kanun ve kurallarına saygı gösteririz ve bir kanun kuvvetinden haklı bir talep
geldiğinde bilgileri yetkili resmi mercilere teslim edebiliriz.

2.5. Bilgilerin Kullanımı
Ofisim.com, kullanıcıların firması, yetkili adı, iş alanı/sektörü, lokasyonu gibi bilgileri Kullanıcı
Referansları – Testimonials sayfasında paylaşabilir. Ancak Ofisim.com; kullanıcının izni olmadan
kullanıcının sistem üzerindeki özel verilerini madde 2-4.’ de belirtilen kanuni zorunluluklar hariç olmak
üzere üçüncü parti kişi veya firmalarla paylaşmaz.
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2.6. Bilginin Güvenliği
Verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi ile birlikte verilerin fiziksel ve sanal ortamlarda
güvenliğinin sağlanarak yetkisiz erişimlerden korunması, kullanıcı adı ve şifre gibi kişisel
bilgilerinizin gizliliğinin sağlanması konularında en iyi hizmeti sağlamak için sistemimizi sürekli
geliştiriyor ve veri güvenliği konusunda en güncel teknolojileri kullanıyoruz. Sisteme kayıt
esnasında belirlediğiniz ve Ofisim.com’ daki tüm kişisel verilerinize erişim imkan verecek kullanıcı
parolası tek yönlü olarak özel bir yöntem ile şifrelenmektedir ve bu özel parolaya hiçbir Ofisim.com
çalışanı tarafından erişim mümkün değildir. Kullanıcılar, sisteme erişim kullanıcı adı ve parola ile
ilgili kendi üzerine düşen güvenlik önlemlerini almakla sorumludurlar. Güvensiz bir giriş parolası
belirlemeniz, bilgisayarınızı veya giriş parolanızı üçüncü şahıslar ile paylaşmanız, bilgisayarınıza
virüs vb. bulaşması gibi olumsuz dış etkenlerden dolayı verileriniz ile ilgili ortaya çıkabilecek
güvenlik açıklarından Ofisim.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

2.7. Bu Politikada Değişiklikler
Bu politikayı herhangi bir anda önceden haber vermeksizin değiştirebiliriz. Bazı durumlarda önemli
değişiklikleri mecbur olmamakla birlikte size eposta veya web sitesi duyuruları ile bildirebiliriz.
Politikanın güncel şartlarını her zaman web sitemizde “Gizlilik” sayfasından okuyabilirsiniz.

Bu bölüm özellikle boş bırakılmıştır
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