PROPA İNŞAAT
GİZLİLİK POLİTİKASI
Propa İnşaat, ilke olarak müşteri memnuniyeti ve güvenlik odaklı çalışma prensibini
benimsemiş olup, ziyaretçilerimiz tarafından web sitemize sunulan kişisel bilgilerin (adınız,
elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz ve telefon numaranız) gizliliğini korumak
amacıyla müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece
herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacağı gibi bu bilgilerle herhangi bir
kiralama ve satış işlemi de gerçekleştirmeyecektir.
Propa İnşaat web sitesini ziyaret ettiğinizde, kişisel bilgilerinizin toplanmasını istemediğiniz
durumlarda yapmanız gerekenler ile verdiğiniz bilgilerin nasıl değiştirilebildiği
anlatılmaktadır.
Propa İnşaat e-posta gönderimlerini 3.kişi servis sağlayıcılar kanalıyla yapabilir. Bu durumda
kişisel bilgilerin güvenliği 3.kişi servis sağlayıcıların güvenlik politikalarına uygun olarak
belirlenmektedir.
Kişisel bilgilerin toplanması esası; Propa İnşaat’ın web sitesini kullanarak ya da harici
sitelerde yayınlanan reklamlar veya formlar aracılığı ile gönüllü olarak kişisel bilgi girişi
yapmak; mevcut gizlilik şartlarının kabul edildiği anlamına gelmektedir. Ziyaretçiler
tarafından tamamen isteğe bağlı olarak, başvuru, bilgi, anket formu doldurulması, daire satış
rezervasyonu yapılması veya e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler
toplanabilmektedir.
Bu bilgiler ziyaretçiler tarafından isteğe bağlı olarak verilmediği takdirde herhangi bir kişisel
bilgi toplanmamaktadır.
Bilgi toplanmasındaki amaç; ziyaretçilerin izinleri doğrultusunda, e-bülten, dergi, broşür ve
kampanyalara dair bilgi /haber göndermektir. Propa İnşaat bunların dışında e-mail ve SMS ile
bilgi akışında bulunarak, istek, talep ve şikâyetleri değerlendirmeyi hedefler.
Propa İnşaat, ziyaretçilerinin gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikasıyla
bütün veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal işlemler sırasında mahkeme kararı ya da
yasal prosedürlerin gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır. Web sitesinde toplanan bilgi
türlerini ve bunların nasıl korunduğunu ana hatlarıyla açıklamaktadır.
Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi
yapılmaktadır. Web sitemizde yer alan bilgi ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif
hakları, Propa İnşaat’a aittir.
Propa İnşaat, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu
kuruluşların Propa İnşaat’ın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
Güvenlik;

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet
altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi almak
istediğinizde info@propa.com.tr ‘ye başvurabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Propa İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

