GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu Gizlilik Politikası, sdassist.com web sitesinin bilgi uygulamalarını kapsamaktadır. Bu web sitesinin
veri kontrolü sdassist.com’ a aittir. sdassist.com ve sunduğu hizmetleri kullanabilmek için, en az 18
yaşında olunması ve uygulanabilir hukuk kapsamında, yasal bağlayıcılığı olan sözleşmelerde taraf
olunabilecek yasal ehliyete sahip olunması gerekmektedir.
İşbu Gizlilik Politikası sizi uygulamalarımızdan haberdar etmek için hazırlanmıştır. sdassist.com
aracılığıyla elde edilen kişisel bilgiler, bu Gizlilik Politikasına bağlı kalınarak değerlendirilecektir.
sdassist.com’u kullanarak, sdassist.com’da saklanan veya tarafınızca sdassist.com’dan ya da
sdassist.com aracılığıyla gönderilmiş kişisel ya da diğer bilgilerinizin, aşağıda ayrıntıları verilecek olan
işbu Gizlilik Politikası uyarınca kullanılması, saklanması ve işlenmesine izin vermiş olacaksınız.
İşbu Gizlilik Politikası, SD ASSIST Genel Koşullarına tabidir.
Bazı belli başlı durumlarda bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışına gönderebilmekteyiz.
Daha fazla bilgi için lütfen denizaşırı ülkelere bilgi aktarımıyla ilgili aşağıdaki bölüme bakınız.
Hakkınızdaki kişisel bilgilere ulaşabilir ancak bu tip erişim talepleri, elimizde bulunan hakkınızdaki
kişisel bilgilerin tarafımızdan temin edilmesi ile ilgili masraflarımızın karşılanması kapsamında bir
ücrete tabi tutulabilecektir. Bununla beraber, Size zarar veya huzursuzluk verebilecek işlemlere itiraz
etme, hatalı veya eksik verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini, silinmesi veya yok edilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz. İşbu sayılan haklarınızı info@sdassist.com e-posta adresinden bize ulaşarak
kullanabilirsiniz.
“SD ASSIST Genel Koşullarını Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretlemek ile onay vermeniz halinde,
kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçlarına yönelik kullanabiliriz.
Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve gizliliği:
sdassist.com tarafından işbu Siteden toplanacak bilgiler iki kategoriye ayrılmaktadır: (1) sdassist.com
tarafından Yol Yardım hizmetinin verilmesi amacıyla Kullanıcı/Üye tarafından gönüllü olarak sağlanan
bilgiler. (2) Ziyaretçilerin Sitede gezindiği zaman diliminde toplanan izleme bilgileri.
(1) Tarafınızca gönüllü olarak sağlanan bilgiler:
sdassist.com‘u kullanırken, ihtiyaçlarınıza cevap vermemize yardımcı olacak bilgileri sağlamayı
seçebilirsiniz. Toplayacağımız kişisel bilgiler, sdassist.com’u nasıl kullanmayı seçtiğinize göre
değişecektir.
Broşür talebinde bulunduğunuzda:
Bizden broşür veya daha fazla bilgi talebinde bulunduğunuzda, istediğiniz materyalleri
gönderebilmemiz ve hâlihazırda sdassist.com müşterisi olup olmadığınızı tespit edebilmemiz için
sizden isminizi, e-posta adresinizi bildirmenizi isteyeceğiz.
Hesap oluşturduğunuzda veya bilgi istediğinizde:
sdassist.com’da hesap oluşturduğunuzda veya bilgi istediğinizde size isminiz, adresiniz, ülkeniz,
telefon numaranız ve temasa geçme sebebinin sorulmasının yanı sıra fiyat verebilmemiz için makul
ölçüde gerekli bazı diğer bilgiler istenebilir. Veri gönderme formunda, hangi bilgilerin verilmesinin
tercihe bağlı, hangilerinin zorunlu olduğu yıldız işaretiyle belirtilmiş olacaktır. Göndereceğiniz tüm
kişisel bilgiler, sadece sdassist.com’da veya Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda
kullanılacaktır.

Fiyat verilmesinin akabinde işleme devam edilmesi kararını alacak olursanız, fiyatı kesinleştirmek ve
işlemi gerçekleştirmek için gereken; isminiz, adresiniz, irtibat telefonunuz, fatura adresiniz veya
ödeme ayrıntıları gibi, destek hizmeti ile de bağlantılı olan kişisel bilgilerinizi alacağız. Bu kişisel
bilgileri destek sözleşmenizin sdassist.com tarafından hazırlanması, talepleri işleme koymak vb. için,
genel anlamda da bizimle olan ilişkinizi yürütmek için kullanacağız. Kişisel verileri alanlarla ilgili
kategoriler hakkında bilgi için lütfen Bilgilerinizin Açıklanması bölümüne bakınız.
(2) İzleme / Web Sitesi Gezinti Bilgileri:
Siz Sitede gezinirken, çerezler veya web işaretçileri gibi (topluca “Web Sitesi Gezinti Bilgileri”) sık
kullanılan bilgi toplama araçlarıyla bilgi toplayabiliriz. Web Sitesi Gezinti Bilgileri, tarayıcınızdan gelen
standart bilgileri (tarayıcı tipi ve dili gibi), İnternet Protokol (IP) adresinizi ve Sitedeki aktivitelerinizi
(görüntülenen web sayfaları ve tıklanan linkler gibi) kapsar. Web Sitesi Gezinti Bilgilerinin daha
ayrıntılı tanımını aşağıda bulabileceksiniz.
Pazarlama:
Kişisel bilgilerinizi ve “SD ASSIST Genel Koşullarını Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek
onayınızı vermeniz hâlinde, sdassist.com tarafından sunulan Yol Yardım hizmetleri hakkında size bilgi
vermek veya tarafınıza ticari elektronik ileti göndermek için kullanabiliriz. Mesaj, telefon, e-posta ya
da başka bir şekilde sizinle iletişime geçebiliriz.
Reddetme:
Daha önce pazarlama bilgisi almak istediğini söylemiş olup artık sdassist.com’dan bu bilgileri almak
istemiyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikasının alt kısmındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle
iletişime geçin veya bir temsilcimizle konuştuğunuz zaman konuyu dile getirin. Ayrıca, gelen bilgilerin
alt kısmındaki “üyelikten ayrıl” butonuna tıklayabilir ya da Siteye giriş yapıp daha önce aktif hâle
getirdiğiniz bildirimleri iptal edebilirsiniz. Ertesi günden itibaren bildirim almayacaksınız. Bildirimler,
talep ettiğiniz hizmetin sağlanması için zaruriyse ve pazarlama bilgisi içermiyorsa, bu bildirimleri
reddetme imkânınız olmayacak.
Web Sitesi Gezinti Bilgileri Çerezler:
Pek çok şirket gibi biz de bu Sitede çerez kullanabiliriz. Çerezler, web tarayıcınız ve web siteleri
arasında paylaşılan bilgi parçacıklarıdır. Çerezler, kullanıcı için daha hızlı ve kolay kullanım imkanı
sağlamaktadır. Bir çerez sadece sizin tedarik ettiğiniz bilgileri içerebilir. Çerezler bilgisayarınızın sabit
sürücüsünden bilgi okuyamaz.
Farklı işlevleri olan farklı çerez tipleri vardır:
(A) Oturum çerezleri: Bu çerezler sadece web oturumunuz süresince bilgisayarınızda kalır. Tarayıcı
kapatıldığı zaman otomatik olarak silinirler. Bir web sitesini, her sayfa için oturum açmanız
gerekmeden gezebileceğiniz şekilde, anonim oturum kimlikleri yaratırlar. Bilgisayarınızdan bilgi
almazlar.
(B) Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, bilgisayarınızda dosya olarak saklanır ve web tarayıcınızı kapattığınız
zaman da orada kalır. Çerezi yaratan siteye tekrar girdiğinizde o site tarafından okunabilir.
(C) Birinci taraf çerezleri: Bu tip çerezlerin işlevi, belli bir web sitesi için tercihlerinizi saklamaktır.
Bunlar depolanır, sunucu ve bilgisayarınızın sabit sürücüsü arasında gönderilirler. Sizin tarafınızdan
belirlenen kişiselleştirme özelliklerinden başka bir şey için kullanılmazlar.

Sitelerimizde asla üçüncü taraf çerezleri veya yetersiz çerezler kullanmıyoruz, ancak üçüncü taraf web
işaretçileri kullanıyoruz (lütfen Web İşaretçileri bölümüne bakınız). Bu çerez kategorileri ve genel
olarak çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aboutcookies.org adresine girin.
Çerezleri şu amaçlar için kullanıyoruz:
Sitede gezinebilmeniz ve özelliklerini kullanabilmeniz için (örneğin Sitenin güvenli kısımlarına
girebilmek) bu çerezlerin kullanımı şarttır. Bu çerezler olmadan, fiyat almak ya da oturum açmak gibi
eylemleri gerçekleştirmeniz mümkün olmaz. Bu çerezler, hakkınızda pazarlama amaçlı ya da
internette nerede bulunduğunuzu hatırlama amaçlı bilgi toplamaz.
Performans:
Bu çerezler, en çok hangi sayfalara girildiği ya da web sayfalarından hata mesajı alınıp alınmadığı gibi
ziyaretçilerin Siteyi nasıl kullandığına dair bilgi toplar. Siteye giren ziyaretçi sayısını tespit etme ve
kaydetme imkânı da sağlar. Bu sayede ziyaretçilerin Siteyi nasıl kullandığını görerek, Site işleyişini
geliştirmek adına çalışmalar yapabiliriz. Bu çerezler, ziyaretçiyi teşhis edecek bilgiler toplamaz.
Topladığı tüm bilgiler kişilerin kimliğini teşhis etmez ve sadece Sitemizin işleyişini geliştirmek adına
kullanılır.
İşlevsellik:
Bu çerezler, Sitemizin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, tercih edilen dil veya bulunduğunuz bölge
gibi) hatırlamasını ve iyileştirilmiş özellikler sunmasını sağlar. Örneğin, Site, siz belli bir cihazdan
Siteye erişirken hesabınıza sürekli giriş yapmanız gerekmesin diye oturum açma bilgilerinizi
hatırlayabilir. Bu çerezler yazı tipi boyutu, yazı tipi ve web sayfalarının diğer özelleştirilebilir
özelliklerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler
çoğunlukla anonimdir. Reklam amaçlı ya da internette nerede bulunduğunuzu hatırlama amaçlı
kullanılabilecek bilgiler toplamazlar.
Web arayıcınızda çerezleri açmak veya kapatmak hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın
yardım bölümüne başvurun veya aboutcookies.org adresine girin. Site istatistiklerini toparlamak için
Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics’in kullandığı çerezler hakkında ayrıntılar için lütfen
Google Code web sitesine girin.
Web İşaretçileri:
Bu Site, kullanıcıların Siteyi kullanımı ve sdassist.com’dan gelen e-postalarla etkileşimi hakkında bilgi
toplamak için, tek başına ya da çerezlerle beraber olmak üzere web işaretçileri de kullanabilir (üçüncü
tarafların hazırladığı veya temin ettiği web işaretçileri dâhil). Web işaretçileri, kendisine bağlı belli bir
Siteyi ve Site tanımını görüntülediğinizde, bilgisayarınızdaki çerezler gibi bazı bilgi türlerini
okuyabilen, renksiz elektronik görüntülerdir. Web işaretçilerini; Siteyi ve e-posta iletişimini yürütmek
ve iyileştirmek için kullanıyoruz. Web işaretçilerinden gelen bilgileri, müşterilerimiz hakkında elimizde
bulunan diğer verilerle birleştirip sdassist.com ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi sağlamak için
kullanabiliriz. Bu incelemeleri anonim olarak yapacağız.
IP Adresleri:
Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sdassist.com kişisel olmayan bilgileri takip etmek ve toplamak için
İnternet Protokolü (“IP”) adresinizi alır. Örnek vermek gerekirse sdassist.com, IP adreslerini,
ziyaretçilerin Sitelere hangi bölgelerden girdiğini takip etmek için kullanır. IP adresleri, IP adresinizden
teşhisinizin yapılamayacağı şekilde depolanmaktadır. IP adresinizin depolanmasını istemiyorsanız,

yukarıdaki Reddetme bölümünde belirtilen yöntemlerden birini kullanarak IP adresinizin
depolanmasını reddedin.
Bilgilerinizin Açıklanması veya Kullanımı:
Talimatlarınıza uygun olarak sdassist.com tarafından Yol Yardım hizmeti sunulması veya işbu Gizlilik
Politikasında belirtilmiş durumlar haricinde, onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi sdassist.com
haricinde paylaşmayacak, satmayacak veya başka şekillerde dağıtmayacağız. İşbu Gizlilik Politikası,
hâlihazırda kamusal alanda bulunabilecek kişisel bilgiler için geçerli değildir. Üçüncü bir taraftan,
bağımsız olarak alınan kişisel bilgiler söz konusu olduğunda, bilginin bağlantılı olduğu kişiler bilginin
neden alındığından ve üçüncü taraflara açıklanabileceğinden haberdar olsa dahi, işbu Gizlilik
Politikasının hükümleri o kişisel bilgiler için de geçerli olacaktır.
Kişisel bilgilerinizi hukuk çerçevesinde, aşağıda tanımlanan şekillerde kullanabilir veya dağıtabiliriz:
(A) Hizmet Sağlarken: Müşterilerimiz için normal hizmet sağlama sürecimizde, kişisel bilgiler,
araştırma ve istatistiklere yönelik olarak, sistem yönetimi için ve suçun önlenmesi ya da tespit
edilmesi için paylaşılabilir. Üçüncü taraflara ait kişisel bilgilerinin (isim, adres veya yaşayan şahıslarla
ilgili bilgiler) bulunduğu bilgileri temin ederseniz, bu kişisel bilgileri, bilginin bağlantılı olduğu veya bu
bilgilere sahip olan kişilerin bilginin neden alındığından ve üçüncü taraflara açıklanabileceğinden
haberdar olduğunu kabul ederek saklayacak ve size Yol Yardım hizmetleri ile diğer hizmetler sağlamak
için kullanacağız.
(B) Fiyat Alırken ve İşleme Devam Ederken: Talebiniz üzerine Yol Yardım hizmetlerimiz kapsamında
Yol Yardım Paketi ücreti dahil sdassist.com tarafından sağlanacak destek şartlarını size iletebilmek için
ve yaptırmaya karar vermeniz hâlinde, sizden aldığımız bilgileri ilgili hizmet sağlayıcılarla, danışmanlar
ile piyasa araştırması ve kalite kontrol şirketleriyle paylaşmamız gerekir. Bu üçüncü tarafların,
bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikasına uygun düşecek şekilde kullanmasını sağlayacağız. Üçüncü taraflar,
kişisel bilgilerinizi başka bir amaçla kullanmak isterse yasal olarak sizi bilgilendirmekle ve gerektiği
yerde izninizi almakla yükümlü olacaklar. Üçüncü taraflar hakkında daha fazla bilgi için
info@sdassist.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
(C) Hizmet Sağlayıcılar ve İş Ortakları: Bazen bazı şirket ve bireylerle, bu Siteye hosting hizmeti
sağlanması, adımıza e-posta gönderilip aramalar yapılması gibi hizmetler gerçekleştirmeleri için
sözleşmeli olarak çalışıyoruz. Bu sağlayıcıların işlevlerini yerine getirebilmeleri için kişisel bilgilere,
örneğin adreslerinize erişimleri olabilir ancak sdassist.com’a hizmet sağlamak haricinde başka
amaçlar için bu bilgileri kullanmaları yasaktır.
(D) Şirket Hisse Devirleri: İşlerimizi geliştirmeye devam etmemiz sebebiyle, varlık alım satımı
yapmamız söz konusu olabilir. Bu tip işlemlerde, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere kullanıcı bilgileri de
genellikle el değiştirir. Ayrıca, sdassist.com’un kendisinin ya da tüm sdassist.com varlıklarının satın
alınması hâlinde, kişisel bilgileriniz de el değiştirebilir. Bu şartlar altında, kişisel bilgilerinizi üçüncü
taraf bir alıcıya açıklamamız ve/veya aktarmamız gerekebilir.
(E) Yasal Hususlarda: sdassist.com, aşağıda belirtilecek şartların söz konusu olması hâlinde,
hakkınızdaki ya da Siteyi kullanış biçiminiz hakkındaki her türlü kişisel bilgiyi izniniz olmadan açıklama
hakkına sahiptir ve bu hakkı saklı tutar: (a) sdassist.com’un, çalışanlarının, diğer Site kullanıcılarının
veya kamunun haklarını, mülkünü ve emniyetini korumak ve savunmak gerekirse. (b) Site için geçerli
olan kullanım hüküm ve şartlarının belirtildiği Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyulmasını dayatmak
gerekirse. (c) Üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek içerikler bulunduğu iddiasına yanıt vermek

gerekirse. Ayrıca, uygulanabilir hukuk dâhilinde düzenlemelere, yasal süreçlere ya da hükûmet
isteklerine yönelik herhangi bir durumda da kişisel bilgileri açıklayabiliriz.
(F) sdassist.com Çalışanları: Kişisel bilgilerinizi, kendi çalışanlarımıza ve bizim adımıza işleyecek
çalışanlara aktaracağız ve neticesinde şu işlevler yerine getirilecek: Pazarlama departmanı, pazarlama
faaliyetlerini gerçekleştirecek. Hukuki bir konuysa, hukuk ekibi ilgilenecek. İşe alım veya mevcut
çalışan meselesiyse, insan kaynakları ekibi ilgilenecek. Web sitesinin yönetimiyle ilgisi varsa, bilişim
ekibine ve arkasından ilgili birimlere devredilecek. Daha sonra kişisel bilgiler çalışanları
değerlendirmek, terfi veya zam için veya transfer için uygunluklarını belirlemek için incelenecek.
Bilişim ekibi, sistem veya uygulama yönetimi esnasında, kişisel bilgilere erişimin kaçınılmaz olduğu
durumlarda çalışanların ve müşterilerin kişisel bilgilerini işlemden geçirebilir.
Bilgilerin Denizaşırı Ülkelere Aktarımı:
Yukarıda belirtilen amaçlar ve sistemi yönetimi için, kişisel bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”)
dâhilindeki ülkeler kadar kuvvetli veri koruma sistemleri olmayan AEA dışındaki ülkelere de
aktarılabilir. Size başka bir ülkede hizmet vermemizi talep etmeniz durumunda, ayrıntılarınız veya
kişisel bilgilerinizin bu ofislere aktarılması söz konusu olabilir.
İşbu Site aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti’nde işlem görür ve saklanır.
sdassist.com’un web hosting sağlayıcısı, Avrupa Birliğinden veri alımı, kullanımı ve saklanması
konusunda ABD Ticaret Bakanlığı tarafından öngörülen EU Safe Harbor (AB Güvenli Liman)
çerçevesine uymaktadır. Safe Harbor sertifikası olmayan bir alıcı söz konusu olduğunda, kişisel
bilgilerinizin başka önlemler vasıtasıyla eşit ölçüde korunmasını sağlayacağız.
Başka birine ait kişisel bilgileri Site üzerinde ya da Site vasıtasıyla sdassist.com’a ulaştıracak olursanız
ve söz konusu bilgiler başka bir devlet ya da ülke tarafından korunuyorsa, bu kişisel bilgileri kullanma
hakkınız, sdassist.com’a aktarmış olmanız, sdassist.com’un bu bilgileri elektronik formatta Sitede
bulundurması ve bu kişisel bilgilerin kuruluşunuz için Yol Yardım ve diğer hizmetlere yönelik olarak
Gizlilik Politikası kapsamında kullanılması gibi konularda, uygulanabilir hukuk uyarınca siz sorumlu
tutulursunuz.
Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi:
Elimizde bulunan kişisel bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olması önemlidir. Ayrıntılarınızda
değişiklik olursa, hesap sayfanıza ekleme yaparak bizi de bilgilendirebilirseniz ya da
info@sdassist.com adresine e-posta göndererek de yapabilirsiniz.
Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları:
sdassist.com içeriklerine yorum yapar veya sdassist.com tartışma forumlarına ya da sohbet odalarına
katılırsanız, şu standartlara uymanızı rica ederiz:

• Lütfen yorumlarınız doğru ve/veya samimi olsun.
• Lütfen ülkenizin uygulanabilir hukuk çerçevesinin dışına çıkmayın: İşbu Siteyi iftira niteliğinde,
uygunsuz, gücendirici, nefret içerikli veya tahrik edici içerikler yayınlamak için kullanmayın.
• Başkalarının fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, tescilli ticari marka veya veri tabanı hakları gibi) ihlal
etmeyin.
Her katılımcının görüşü kendine aittir ve sdassist.com’un görüşünü yansıttığı düşünülmemelidir.

Yorumlarınızı, web sitesinde yapılan her yorumu takip edecek olan sdassist.com çalışanlarına
aktaracağız. sdassist.com çalışanlarının kişisel bilgilerinizi nasıl işleme koyacağına dair daha fazla bilgi
için, Bilgilerinizin Açıklanması veya Kullanımı bölümündeki (vi) sdassist.com Çalışanları paragrafına
başvurun.
Dış Linkler:
sdassist.com, gizlilik politikalarını kontrol etmediği başka web sitelerine link vermektedir. Bizim
sunucularımızdan ayrıldıktan sonra (nerede olduğunuzu web tarayıcınızdaki URL’e bakarak
anlayabilirsiniz) kişisel bilgilerinizin kullanımı, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin yönetiminin
gizlilik politikasına tabidir. Söz konusu politika, bizimkinden farklı olabilir. Bu web sitelerinin gizlilik
politikalarına ana sayfadaki bir linkten ulaşamıyorsanız, daha fazla bilgi için web sitesiyle doğrudan
temasa geçmelisiniz.
Güvenlik:
Teknolojiyi, depolanan verilerin doğasını ve insan eylemlerinden veya fiziksel ve doğal çevreden
kaynaklanabilecek riskleri de hesaba katmak suretiyle; topladığımız, kullandığımız ve elimizde
tuttuğumuz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bozulmalarını, kaybolmalarını, izinsiz işleme
koyulmaları ile izinsiz erişime açık olmalarını engellemek için gerekli teknik ve örgütsel önlemleri
aldık. Ancak, güvenlik önlemlerimiz ne kadar etkin olursa olsun, hiçbir güvenlik sistemi aşılmaz
değildir. Veri tabanımızın güvenliğini ve sağladığınız kişisel bilgilerin internetten bize ulaştırılırken ele
geçirilmeyeceğini garanti edemeyiz. Sizden de internete veya işbu Siteye girerken kullandığınız
şifreleri gizli tutarak üstünüze düşeni yapmanızı rica ediyoruz. Sitelerimizde veya Sitelerimizle
bağlantılı uygulamalarda bulunabilecek hassas noktaları bildirmeniz konusunda da sizi teşvik
ediyoruz.
İş Başvurularıyla Alakalı Bilgiler:
Sitede öz geçmiş veya başvuru formu gönderme şansınız ya da Site aracılığıyla bir pozisyona
başvurma fırsatınız olabilir. Bu amaçla bilgi göndermeniz hâlinde gönderdiğiniz kişisel bilgileri
(transfer de edebilecek şekilde) vasıflarınızı değerlendirmek ve ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz,
sdassist.com veya bağlantılı şirketler bünyesindeki pozisyonlara yönelik olarak sizinle temasa geçmek
için kullanacağız. Başvurunuzun incelenmesi aşamasında, kişisel bilgilerinizi sdassist.com’un başka
üyelerine de iletebiliriz. Bu durumda kişisel bilgileriniz, başvurunuzu bizim adımıza değerlendirecek
olan çalışanlarımıza aktarılacaktır. sdassist.com çalışanlarının kişisel bilgilerinizi nasıl işleme
koyacağına dair daha fazla bilgi için, Bilgilerinizin Açıklanması veya Kullanımı bölümündeki (vi)
sdassist.com Çalışanları paragrafına başvurun.
Gizlilik Politikası Güncellemeleri:
Bu gizlilik politikası en son 15/12/2017 tarihinde güncellenmiştir. Bu Gizlilik Politikasını çeşitli
zamanlarda güncelleyebiliriz. Güncelleme yapıldığı zaman değişiklikler hemen akabinde yürürlüğe
girmiş sayılacaktır. İşbu Siteyi düzenli olarak ziyaret ediyorsanız, Gizlilik Politikasını da düzenli olarak
kontrol etmenizi öneririz.
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