
 
 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Bu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-

K) tarafından (bundan böyle “Sumirubber”, “biz”, “bize”, “bizim” olarak anılacaktır) global ve 

yerel web sitelerimizi (“Web sitesi”) ziyaret etmeniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın e-posta, 

telefon, faks ve sosyal medya kanallarının kullanımı dahil bizimle iletişime geçmenizle ilgili 

işlemlerle ilgilidir.  

 

Hangi bilgileri topluyoruz?  

 

Sitemize kayıt olduğunuzda, bir sipariş verdiğinizde, haber bültenimize abone olduğunuzda veya bir form 

doldurduğunuzda sizin bilgilerinizi toplarız.  

 

Sitemizde sipariş verdiğinizde ya da sitemize kayıt olduğunuzda, uygun görüldüğü takdirde adınızı, e-

posta adresinizi, posta adresinizi, telefonu numaranızı veya kredi kartı bilgilerinizi girmeniz istenebilir. 

 

 

Bilgilerinizi hangi amaçla kullanıyoruz?  

 

Sizden topladığımız herhangi bir bilgi aşağıdaki yöntemlerden birinde kullanılabilir:  

 

Deneyiminizi kişiselleştirmek için 

(bilgileriniz kişisel ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt vermemizde bize yardımcı olur) 

 

Web sitemizi geliştirmek için 

(sizden aldığımız bilgilere ve geri bildirime bağlı olarak web sitesi tekliflerimizi sürekli geliştirmeye 

çabalıyoruz) 

 

Müşteri hizmetini geliştirmek için 

(bilgileriniz müşteri hizmeti taleplerinize ve destek ihtiyaçlarınıza daha verimli bir şekilde yanıt 

vermemizde bize yardımcı olur) 

 

İşlemlerinizi gerçekleştirmek için 

Halka açık ya da özel olan bilgileriniz satın alınan ürünün veya talep edilen hizmetin açık amacı dışında 

onayınız olmadan herhangi bir nedenden ötürü başka bir şirkete satılmayacaktır, takas edilmeyecektir, 

aktarılmayacaktır veya verilmeyecektir. 

 

Periyodik olarak e-postalar göndermek için 

Sağladığınız e-posta adresi size bilgi göndermek, sorgulara ve/veya diğer talep ve soruları yanıt vermek 

için kullanılabilir. 

 

 

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?  

 

Çeşitli güvenlik önlemleri uygulayarak bir sipariş verdiğinizde ya da kişisel bilgilerinizi girdiğinizde, 

gönderdiğinizde ve bu bilgilere eriştiğinizde kişisel verilerinizin güvenliğini sağlarız.  

 

 

Çerezleri kullanıyor muyuz?  

 

Evet (Çerezler web sitelerinin veya hizmet sağlayıcılarının tarayıcınızı algılamasına ve belirli bilgileri 



 
 
toplamasına ve hatırlamasına olanak sağlayan Web Tarayıcınız (izin verilirse) üzerinden bilgisayarınızın 

sabit diskine bir sitenin veya hizmet sağlayıcısının aktardığı küçük dosyalardır 

 

Size gelecekte daha iyi site deneyimi ve araçları sunabilmek amacıyla, alışveriş sepetinizdeki öğeleri 

hatırlamaya ve işlemeye, ilerideki ziyaretlerinizde tercihlerinizi anlamaya ve kaydetmeye, reklamların 

kaydını tutmaya ve site trafiği ile site etkileşimi hakkındaki ham verileri işlemeye yardımcı olması için 

çerezleri kullanırız. Site ziyaretçilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olması için üçüncü taraf hizmet 

sağlayıcılarıyla anlaşma yapabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılarının işletmemizi yönetmemizde ve 

geliştirmemizde bize yardımcı olmanın dışında tarafımızca toplanan bilgileri kullanmasına izin verilmez. 

 

 

Herhangi bir bilgiyi diğer taraflara ifşa ediyor muyuz?  

 

Kişisel tanımlanabilir bilgilerinizi diğer taraflara satmayız, ticaret konusu yapmayız veya aktarmayız. Bu 

durum ilgili tarafların bilgileri gizli tutacaklarını beyan etmesi halinde web sitemizin işlemesinde, 

işletmemizi yönetmemizde veya size hizmet vermemizde bize yardımcı olan üçüncü taraflar için geçerli 

değildir. Ayrıca yayınlamanın kanunlara uygun olduğuna, site politikalarını yürürlüğe koyduğuna veya 

bizim ya da diğerlerinin haklarını, malını veya güvenliğini koruduğuna inandığımız hallerde bilgilerinizi 

yayınlayabiliriz. Ancak, kişisel olmayan tanımlanabilir ziyaretçi bilgileri pazarlama, reklam ve diğer 

kullanımlar için üçüncü taraflara servis edilebilir. 

 

 

Üçüncü taraf bağlantıları  

 

Takdirimize bağlı olarak ara sıra, web sitemize üçüncü taraf ürünleri veya hizmetlerini dahil edebiliriz 

veya sunabiliriz. Bu üçüncü taraf sitelerin ayrı ve bağımsız gizlilik politikaları vardır. Bu nedenle bu 

bağlantılı sitelerin içeriği ve aktiviteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü kabul 

etmeyiz. Bununla birlikte, sitemizin bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz ve bu siteler hakkındaki geri 

bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

 

Onayınız  

 

Sitemizi kullanarak, çevrimiçi gizlilik politikamıza izin vermiş olursunuz. 

 

 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler 

 

Gizlilik politikamızı değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri bu sayfada duyuracağız ve/veya 

aşağıdaki Gizlilik Politikası değişiklik tarihini güncelleyeceğiz.  

 

Bu politika en son 18 Mayıs 2019’da güncellendi 

 


