GİZLİLİK POLİTİKASI
Wabtec Corporation ve onun yüzde yüz iştirakleri ve çoğunluğuna sahip olduğu kuruluşlar (toplu
olarak, “Wabtec”, "biz" veya “bizi/bize”), gizlilik konusundaki endişelerinize saygı
duymaktadır. Bu Gizlilik Politikasında “Wabtec”, “biz”, "bizi/bize" ve “bizim” tanımlamaları,
genellikle Kişisel Verilerinizi elinde bulunduran ve bu Kişisel Verilerinizin işlenmesinden
sorumlu olan kuruluşu ifade etmektedir.
İşbu Gizlilik Politikası, Wabtec'in web siteleri, mobil uygulamalar ve bu Gizlilik Politikasına
(“Çevrimiçi Kanallar”) atıfta bulunulan ve bağlantı veren sosyal medya sayfaları dahil olmak
üzere, edindiğimiz Kişisel Veriler için geçerlidir. İşbu Gizlilik Politikası, farklı gizlilik
politikaları uygulanan ürün ve hizmetler için geçerli değildir.
İşbu Gizlilik Politikası, Çevrimiçi Kanallar aracılığıyla edindiğimiz Kişisel Veri türlerini, bu
Kişisel Verileri nasıl kullanabileceğimizi, kimlerle paylaşabileceğimizi ve Kişisel Verilerin
işlenmesiyle ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Gizlilik Politikası, ayrıca,
edindiğimiz Kişisel Verileri korumak için aldığımız önlemleri ve gizlilik uygulamalarımız ile
ilgili olarak bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi açıklamaktadır.
Çevrimiçi Kanallar, Wabtec şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyetinde veya
kontrolünde bulunmayan diğer üçüncü taraf web sitelerine ve özelliklere yönlendiren bağlantılar
içerebilir. Üçüncü tarafların kendi gizlilik politikalarına tabi olan gizlilik uygulamalarından
sorumlu değiliz.
Listelenen bir bölüme geçmek için aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayınız:
Bir Bakışta Wabtec'in Gizlilik Uygulamaları
Aldığımız Kişisel Veriler
Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz
Paylaştığımız Kişisel Veriler
Veri Transferleri
Tercihleriniz
Kişisel Verileri Nasıl Koruyoruz
Kişisel Verilerin Saklanması
Ek Bilgiler
o California Sakinleri için Bildirim
o Çocuklara ait Kişisel Veriler
o Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
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Bir Bakışta Wabtec'in Gizlilik Uygulamaları
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Amaç

Yasal dayanak

İlgili Kişisel Veriler

Elde tutma süresi

İletişim

Meşru hak: sizin iletişim
bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle
iletişim kurmak

İsim, telefon, e-posta
adresi

Son iletişimden itibaren 24
ay

Soruları cevaplama

Meşru hak: iletişim formu
aracılığıyla gönderdiğiniz soruları
cevaplamak

İsim, e-posta adresi,
telefon, faks

Son iletişimden itibaren 24
ay

Erişimi kısıtlı bir web
sitesine erişim talep
etme

Sözleşme: Erişimi kısıtlı bir web
sitesine erişmek için abonelik
sözleşmesi

İsim, e-posta adresi,
telefon, faks

Abonelik süresinin
dolmasından veya
aboneliğin feshinden
itibaren 24 ay

İsteğe bağlı e-posta
aboneliği

Meşru hak: size abone olduğunuz
haberleri göndermek

E-posta adresi

Son başarısız iletişimden
itibaren 24 ay

Fiyatlandırma

Meşru hak: teklif formu için talep
ettiğiniz fiyat bilgilerini size
sağlamak

İsim, e-posta, adres

Tahsilattan itibaren 24 ay

Meşru hak: iş başvurunuzu
yanıtlamak

İsim, telefon numarası, eposta adresi, ülke,
özgeçmiş/CV, doğum
tarihi, etnik köken,
cinsiyet

Son iletişimden itibaren 24
ay

İşe alım

Aldığımız Kişisel Veriler
Kişisel Verileri Çevrimiçi Kanallar üzerinden temin edebiliriz. “Kişisel Veriler”; sizi doğrudan
veya dolaylı olarak gerçek bir kişi olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri, özellikle de
kimlik numarası, çevrimiçi tanımlayıcı veya gerçek bir kişi olarak kimliğinize özgü bir veya
daha fazla faktör gibi erişebildiğimiz diğer bilgileri içermektedir
Temin edebileceğimiz Kişisel Veri türleri:
•
•
•

sizin veya başkalarının (örneğin işletmenizdeki müdürler) iletişim bilgileri (örneğin isim, telefon
ve faks numarası, e-posta ve posta adresi);
çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için kullanılan bilgiler (örneğin, kullanıcı adı, şifre ve güvenlik
sorusu ve yanıtı);
biyografik ve demografik bilgiler hiçbir durumda ırksal veya etnik kökenle, politik görüşlerle,
dini veya felsefi inançlarla veya sendika üyeliğiyle, bir gerçek kişiyi tanımlamaya yönelik
biyometrik verilerle, sağlıkla ilgili verilerle veya bir gerçek kişinin cinsel yaşamı veya cinsel

•
•

•
•
•

•

yönelimi ile ilgili verilerle (örneğin doğum tarihi, yaş, cinsiyet, iş unvanı / konumu, medeni hal
ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş ve diğer aile bilgileri) ilgili değildir;
satın alma ve müşteri hizmetleri geçmişi;
finansal bilgiler (örneğin ad, fatura adresi ve ödeme kartı bilgileri de dahil olmak üzere ödeme
bilgileri (örneğin kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu); banka hesap bilgileri;
finansal tablolar; gelir; ve kredi notu);
konum verileri (örneğin IP adresinizden, ülke kodunuzdan ve posta kodunuzdan elde edilen
veriler) ve bildirim ve seçim yaptığınız mobil cihazınızın tam konumu;
arkadaşlarınız veya iletişim kurmamızı istediğiniz diğer kişiler hakkında sağladığınız iletişim
bilgileri;
çerezler, web işaretçileri ve benzeri teknolojiler kullanarak elde ettiğimiz Çevrimiçi Kanallar ve
üçüncü taraf web siteleri dahil olmak üzere çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında tıklama verileri ve
diğer bilgiler (örneğin, cihazlarınız hakkında bilgiler, tarama eylemleri ve kullanım şekilleri)
(bakınız Çerez Politikamız); ve
bize sunduğunuz içerikte yer alan diğer kişisel bilgiler (örneğin “Bize Ulaşın” sayfamız
aracılığıyla).
Wabtec, elindeki Kişisel Verileri doğru ve güncel tutmayı amaçlamaktadır. Lütfen bize ilettiğiniz
Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
Çevrimiçi Kanalların kullanımını ve etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla veri toplamak için
çerezleri ve benzer teknolojileri kullanan Google Analytics dahil, Çevrimiçi Kanallarla bağlantılı
üçüncü taraf web analitik hizmetlerini kullanmaktayız. (Google Analytics’in anlık kullanım dışı
bırakma mekanizmaları dahil olmak üzere Google’ın reklamcılık özelliklerini buradan
öğrenebilirsiniz. Bunlar ve diğer analitik hizmetleri ve nasıl devre dışı bırakılacakları hakkında
daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamıza bakınız)
Bize bazı Kişisel Verileri paylaşmamayı tercih etmeniz halinde, size belirli ürünler ve hizmetler
sunamayabiliriz ve Çevrimiçi Kanalların belirli özelliklerine erişemeyebilirsiniz.
Diğer Kaynaklardan Topladığımız Kişisel Veriler.
Biz ve görevlendirdiğimiz üçüncü taraflar, sizden zaman içinde ve Çevrimiçi Kanallar üzerinden
topladığımız bilgileri diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerle birleştirebiliriz. Bu, bilgilerin
genel doğruluğunu ve eksiksizliğini geliştirmemize yardımcı olur ve ayrıca sizinle olan
etkileşimlerimizi daha iyi düzenlememize de yardımcı olur (özellikle Çerez Politikamıza
bakınız).
Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz

•
•
•

ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak ve yönetmek;
siparişleri işleme koymak ve yerine getirmek ve siparişinizin durumu hakkında sizi sürekli
bilgilendirmek;
ürünlerimiz, hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, programlarımız ve promosyonlarımız hakkında
sizinle iletişime geçmek ve bunları yönetmek (örneğin uyarılar, tanıtım malzemeleri, haber
bültenleri ve diğer pazarlama iletişimleri göndermek yoluyla);

•
•
•
•
•
•

•

•

•

veri analitiği yapmak (örneğin pazar araştırması, trend analizi, finansal analiz ve müşteri
segmentasyonu);
reklamların hedef kitlesini yeniden belirlemek ve pazarlama çabalarımızın etkinliğini
değerlendirmek (reklam ağlarına katılımımız dahil);
müşteri desteği sağlamak;
talepleri, sorguları ve başvuruları işleme koymak, değerlendirmek ve cevaplamak;
hesabınızla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek (satın alımlarınız ve ödemeleriniz dahil);
pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek (müşteri adayları oluşturmak, pazarlama beklentilerini
gerçekleştirmeye çalışmak, pazar araştırması yapmak, reklam ve pazarlama kampanyalarımızın
etkinliğini belirlemek ve yönetmek ve markamızı yönetmek dahil);
işlerimizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (örneğin ürün ve hizmetlerimizi yöneterek,
iyileştirerek ve geliştirerek; yeni ürünler, hizmetler ve Çevrimiçi Kanallar geliştirerek; iletişim ve
müşteri ilişkilerimizi yöneterek; muhasebe, denetim, faturalandırma, uzlaştırma ve tahsilat
faaliyetlerini gerçekleştirerek);
kimliğinizi doğrulamak ve dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetlere, yetkisiz işlemlere, hak
taleplerine ve diğer yükümlülüklere karşı korumak ve bunları önlemek ve risk maruziyetini ve
kaliteyi yönetmek; ve
araştırmalar yapmak ve geçerli yasal gerekliliklere, ilgili endüstri standartlarına, sözleşmeden
doğan yükümlülüklere ve politika ve şartlarımıza (bu Gizlilik Politikası ve diğer Çevrimiçi
Kanalların kullanım şartları gibi) uymak ve uyumu sağlamak; ve ürünlerimizin, hizmetlerimizin,
Çevrimiçi Kanalların, ağ servislerinin, bilgi kaynaklarının ve çalışanların emniyetini ve
güvenliğini sağlamak ve geliştirmek.
Çevrimiçi Kanallar aracılığıyla edindiğimiz Kişisel Verileri, diğer kanallardan elde ettiğimiz
bilgilerle, yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda veya söz konusu diğer kanallar
aracılığıyla toplanması sırasında belirtildiği şekilde birleştirebiliriz. Kişisel bilgileri
anonimleştirebilir veya toplayabilir ve yukarıda belirtilen amaçlar için ve diğer amaçlar için
geçerli yasaların izin verdiği ölçüde kullanabiliriz. Ayrıca Kişisel Verileri, bu tür diğer amaçların
başlangıçtaki amaçlarımızla uyumlu olması koşuluyla, toplama sırasında belirtilenlerden daha
fazla amaç için kullanabiliriz. Bu durumda, sizi bu ek amaçlar hakkında bilgilendireceğiz ve
yasaların gerektirdiği şekilde önceden izninizi alacağız.
Geçerli yasaların öngördüğü şekilde, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla
işlenmesi için onayınızı isteyebiliriz.
Wabtec'in kişisel bilgilerinizi yukarıda açıklanan şekilde işlemesinin yasal dayanağı, tipik olarak
aşağıdakilerden biri olacaktır:

•
•
•
•

Onayınız;
Sizinle bir sözleşmenin yapılması;
Meşru haklarımız; veya
Yasal yükümlülüklerimize uymak.
Daha fazla ayrıntı için, lütfen "Bir Bakışta Wabtec'in Gizlilik Uygulamaları"na bakınız.
Paylaştığımız Kişisel Veriler

Burada veya toplama sırasında belirtilmemesi halinde, hakkınızdaki Kişisel Verileri kesinlikle
satmaz veya başka şekilde ifşa etmeyiz.
Kişisel Verileri, Wabtec grubu içinde bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda
paylaşabiliriz.
Kişisel Verilerinizi, Avrupa Birliği'nin (“AB”) veya Ekonomik Alanının (“AEA”) içinde ve
dışında bulunup bulunmadığına bakmaksızın, bizim adımıza ve talimatlarımız çerçevesinde
faaliyet gösteren bağlı kuruluşlarımız ve diğer üçüncü taraf iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz,
satıcılarımız veya yüklenicilerimizle işlerimizi yürütmek, Çevrimiçi Kanallarımızı, ürünlerimizi
ve hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek ve özelleştirmek, işimizle ilgili pazarlama ve diğer
iletişimleri göndermek, iş başvurularına cevap vermek amacıyla ve gerektiğinde onayınızı alarak
paylaşabiliriz.
Bu nedenle, Kişisel Verileri aşağıdaki şekillerde paylaşabiliriz:
•

•

•

Wabtec ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak Kişisel Verilerin işlenmesi ya da
depolanması amacıyla AB/AEA içinde ya da dışında bulunan herhangi bir bağlı kuruluşumuz
dahilinde;
Wabtec'in iş ortakları, tedarikçilerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sağlamak veya işlemleri
kolaylaştırmak için yetkili üçüncü taraf acenteleri veya yüklenicileri ile. Bunun için örnek,
bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunlardır: siparişlerin işlenmesi, web sitelerinin yer sağlayıcılığı
ve destek sağlamak; ve
Birleşmeler, şirket varlıklarının satışı, konsolidasyon veya yeniden yapılandırma, finansman
veya işlerimizin bir kısmının başka bir şirket tarafından devralınması bağlamında ve bu konular
ile yapılan görüşmeler sırasında.
Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz: (1) yasalar veya yasal işlemler
(mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) nedeniyle zorunlu olduğumuz hallerde, (2) yasal bir
talep olması halinde kanun uygulayıcı makamlara veya diğer devlet görevlilerine , (3) fiziksel
zarar veya maddi zararın önlenmesi için açıklamanın gerekli olduğuna inandığımızda, (4) yasal
haklarımızı tesis etmek, kullanmak veya savunmak için, (5) şüpheli veya fiili sahtekarlık veya
yasadışı faaliyetlerin soruşturulması ile bağlantılı olarak, veya (6) diğer durumlarda onayınızı
alarak.
Veri Transferleri
AB/AEA içinde ve dışında bulunan bağlı kuruluşlar ve sınır ötesi iş süreçleri olan küresel bir
kuruluş olarak, Kişisel Verilerinizi ABD’de olanlar da dahil olmak üzere, Wabtec’in AB/AEA
içinde bulunan ve bulunmayan bağlı kuruluşlarına ve/veya üçüncü taraf iş ortaklarına,
tedarikçilere, satıcılara veya yüklenicilere yukarıda belirtilen “Kişisel Verilerinizi Nasıl
Paylaşıyoruz” bölümünde açıklanan amaçlar doğrultusunda aktarabiliriz.
Wabtec, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Yönetmelik
(“GDPR”) de dahil olmak üzere, geçerli gizlilik ve veri koruma düzenlemelerine uygun olarak
sınır ötesi transferler gerçekleştirmektedir. İlgili yasaların öngördüğü durumlarda, kişisel
verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için, Wabtec, Kişisel Verilerinizin Wabtec'e

bağlı kuruluşlar arasında ve yukarıda belirtilen üçüncü taraflarca tutarlı bir şekilde kullanılmasını
sağlamak ve geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluk için uygun önlemleri alır. Bu
önlemler, özellikle bir veri transfer anlaşmasını da içerebilir.
Haklarınız
Özellikle doğruluğunu onaylamak için tarafımızdan saklanan tüm Kişisel Verilerinize erişme, bir
bildiri veya elektronik kopya alma, inceleme, düzeltme ve güncelleme hakkınız vardır. İlgili
yasal gerekliliklere ve istisnalara tabi olarak, işleme veya Kişisel Verilerinize karşı çıkmayı veya
bunlarla sınırlı kalmayı ya da Kişisel Verilerinizden bazılarının dosyalarımızdan silinmesini talep
edebilirsiniz.
Eğer AB/AEA içinde ikamet ediyorsanız, işlem için yasal dayanağın (i) (a) bir sözleşme veya (b)
sizin onayınız ve (ii) böyle bir işlemin otomatik araçlarla uygulanması olduğu durumlarda
Kişisel Verilerinizin taşınabilirliğini sağlama hakkınız da olabilir. Lütfen böyle bir talebin, bize
sağladığınız veya belirli bir zamanda kayıtlarımızda bulunan Kişisel Verilerle sınırlı
olabileceğini ve kimlik doğrulama prosedürleri dahil olmak üzere, ilgili tüm yasal gerekliliklere
ve istisnalara tabi olabileceğini unutmayın.
Wabtec, bu tür talepler yasalarca yasak olmadığı durumlarda veya Kişisel Verilerinizi saklamak
için meşru bir amaç bulunmadığı sürece, yukarıda belirtilen taleplere uymak için makul bir çaba
gösterecektir; Tarafımızca işlenen Kişisel Verilerinizle ilgili herhangi bir talepte bulunmadan
önce kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutarız. Lütfen Kişisel Verilerinizle ilgili sorularınızı,
işbu Politikanın sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanarak yönlendirin.
Kişisel Veri İletimini Nasıl Koruyoruz
Kişisel Verilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için önemlidir.
Yasadışı veya yetkisiz imha, kayıp, değişiklik yapma, kullanım veya açıklama ile Çevrimiçi
Kanallar aracılığıyla bize sağlanan Kişisel Verilere erişime karşı güvenlik ve gizliliğin
sağlanması için tasarlanan, Kişisel Verilerin elde edildiği yerdeki yasal gerekliliklere uygun
idari, organizasyonel prosedürleri, teknik ve fiziksel güvenceleri uygulamaktayız.
Bu nedenle, Wabtec Kişisel Verileri korumak için aşağıdakiler dahil olmak üzere makul
önlemleri uygulamaktadır:
•
•
•

•

Kişisel Verilerin kullanımı, güvenliği ve gizliliği konusunda grup çapında geçerli politika ve
prosedürlerin uygulanması;
Kişisel Verilere erişimin, yalnızca, “gizli bilgi” esasına bağlı ve sıkı gizlilik şartlarına tabi
çalışanlar ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla sınırlandırılması;
Aktarım sırasında verileri korumak için, Çevrimiçi Kanallar üzerinden sağladığınız verilerin bir
kısmı için SSL şifrelemesi ve topladığımız ve sahip olduğumuz verileri korumak için uygun
güvenlik önlemleri kullanmak gibi teknolojilerin kullanılması;
Bilgisayar sistemlerimizi ve ağlarımızı ihlal etme amaçlı uygun olmayan girişimleri tespit etmek
ve yanıtlamak için makul önlemler ve süreçlerin kullanılması.

İnternet ve internet üzerinden yapılan aktarımların her zaman güvenli olması garanti
edilememektedir ve bu nedenle, bu teknoloji ile bize sağladığınız Kişisel Verilerin güvenliğini
garanti edemeyiz. Bu bağlamda, şüpheli veri güvenliği ihlalleriyle ilgili prosedürlerimiz
bulunmaktadır ve şüpheli ihlalleri size ve yasal makamlara bildiririz.
Kişisel Verilerin Saklanması
Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sizden aldığımız Kişisel Verileri, (1) işbu Gizlilik
Politikası hükümlerine uygun olarak, verileri toplama amacımız için mutlaka gerekli olduğu
sürece veya (2) işbu Gizlilik Politikasında veya verilerin toplanması sırasında belirtilen, Kişisel
Verilerin toplanma amacı için gerekli olan sürenin dışında da saklamak için yasal bir
dayanağımız olduğu sürece saklarız.
Saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yukarıda bulunan Wabtec'in Gizlilik
Uygulamalarına bakınız.
Ek Bilgiler
California Sakinleri için Bildirim
California yasaları uyarınca belirli sınırlamalara tabi olarak, California sakinleri bizden (1) bir
önceki takvim yılında doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara açıkladığımız belirli kişisel
bilgi kategorilerinin bir listesini vermemizi ve (2) bu üçüncü tarafların kimliklerini vermemizi
talep edebilirler. Bu bilgiyi almak için, lütfen konu satırı ve mesaj kısmına "California Shine the
Light Privacy Request" yazarak
adresine gönderiniz.
Çocuklara ait Kişisel Veriler
Çevrimiçi Kanallar genel bir izleyici kitlesi için tasarlanmıştır ve 18 yaşın altındaki çocuklara
yönelik değildir. Çevrimiçi Kanallar aracılığıyla 18 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgileri
kasıtlı olarak toplamaz veya talep etmeyiz. 18 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgi
topladığımızı fark etmemiz halinde, bilgileri derhal kayıtlarımızdan sileriz. 18 yaşın altındaki bir
çocuğun bize kişisel bilgiler vermiş olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikasının
"İletişim" bölümünde belirtildiği şekilde bize ulaşınız.
Tercih ve Vazgeçme
E-posta yoluyla size, sunduğumuz ürün veya hizmetlerle ilgili yazılar gönderebiliriz (örneğin,
bizden talep ettiğiniz ürün veya hizmetteki değişiklikler, şartlar ve koşullarımızın revizyonu veya
işbu Politika hakkında bilgi vermek için). Bu tür hizmet iletişimleri, size ürünlerimizi veya
hizmetlerimizi sağlamak veya yasal zorunluluklar olmaksızın uygunluk amacıyla gerekli
olduğundan, bunları almamayı talep edemezsiniz.
Tercihlerinize bağlı olarak, size e-posta yoluyla pazarlama materyalleri de gönderebiliriz. Her eposta pazarlama iletişimimizde yer alan “Aboneliği iptal et” bağlantısına ek olarak, Wabtec

bültenlerini veya diğer e-posta pazarlama iletişimlerini Wabtec'in aşağıdaki adresine
bir e-posta göndererek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
Ürünlerimiz veya hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtmak veya yasal ve/veya mevzuata
ilişkin yükümlülüklerimizdeki değişikliklere uymak için zaman zaman bu Politikayı güncelleme
hakkını saklı tutarız. Politikamızı değiştirmemiz halinde, revize edilmiş versiyonu ilgili
Çevrimiçi Kanallarda bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az otuz gün önce
güncellenmiş bir revize tarihi ile yayınlayacağız. Bu tür değişikliklerin önemli olduğu
durumlarda, sizi, bir e-posta bildirimi göndermek, veya Çevrimiçi Kanallar üzerinden, ürünler
veya hizmetler aracılığıyla gibi başka yollardan bilgilendireceğiz. Bu tür revizyonların yürürlüğe
girmesinden otuz gün sonra Çevrimiçi Kanallarımızı kullanmaya devam ederek, revizyonları
onaylamış, kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı beyan etmiş sayılırsınız.
İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olması veya sizin veya
tercihleriniz hakkındaki bilgilerimizi güncellememizi istemeniz halinde, lütfen aşağıdaki adrese
e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese bir yazı yazarak bize ulaşınız:
Attn: Chief Privacy Officer
1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefon: 412-825-1000
Faks: 412-825-1019
E-posta:
Cevabımızdan veya Kişisel Verilerinizi bu Politikaya göre işleme biçimimizden memnun
olmamanız halinde, ayrıca bir veri koruma makamına veya yetkili bir mahkemeye şikayette
bulunma hakkına da sahipsinizdir. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde ikamet ediyorsanız,
ulusal veri koruma makamlarının bir listesini burada
bulabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

