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Çevrimiçi Gizlilik Politikası 

Yürürlük tarihi: 25 Mayıs 2018 

Bu Gizlilik Politikası size bu Gizlilik Politikasına bağlanan AP Wireless web 
sitelerimizde topladığımız Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere bilgileri nasıl topladığımızı, 
kullandığımızı ve paylaştığımızı bildirmektedir.  (her biri, bir “Site”) yukarıda belirtilen 
tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.  Siteyi kullanarak ve bilgi göndererek bilgilerinizi bu 
Politikanın şartlarına göre kullanabileceğimizi ve açıklayabileceğimizi kabul etmiş 
oluyorsunuz.   

“Kişisel Bilgi”, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımamızı sağlayan e-posta 
adresiniz, adınız, kargo ve fatura adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, kredi kartı 
bilgileriniz, herhangi bir kimlik numaranız veya şahsınıza özel fiziksel, fizyolojik, zihinsel, 
ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinize özgü diğer bilgilerdir. 

Bu Siteye erişerek ve hizmetlerimizi kullanarak bu Gizlilik Politikasının şartlarını ve 
Kullanım Şartlarımızı açıkça kabul etmiş olursunuz.  

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679 (“GDPR”) amaçları için veri 
denetleyicisi, kayıtlı ofisi 9373 Towne Center Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121 
Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan AP Wireless Infrastructure Partners LLC'dir. 

Toplanan bilgiler ve kullanımı. 

Siteyi ziyaret ettiğinizde, cihazınızın IP adresi ve Siteyi nasıl kullandığınızla ilgili 
istatistikler de dahil olmak üzere otomatik olarak bilgi toplarız. Bu, görüntülediğiniz veya 
aradığınız sayfaları, sayfa yanıt sürelerini, indirme hatalarını, belirli sayfalara yapılan 
ziyaretlerin uzunluğunu, sayfa etkileşim bilgilerini (kaydırma, tıklama ve fareyle üzerinde 
dolaşma gibi) veya sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemleri içerebilir. Bilgilerinizin, 
elimizde tuttuğumuz diğer Kişisel Bilgilerinizle ilişkilendirildiğinde sizi tanımlayabildiği 
durumlar veya geçerli yasalara göre yapmamız gereken durumlar haricinde bu bilgileri 
Kişisel Bilgileriniz olarak değerlendirmiyoruz. 

Sitemizde isminizi belirtmeden dolaşabilir veya bize bilgi vermeyi tercih edebilirsiniz.  
Siteyi ziyaret ettiğinizde kayıt bilgilerini (isminiz, e-posta veya posta adresiniz, telefon 
numaranız ve kullanıcı adı ve şifreniz), bize bir sorguyla ulaştıysanız iletişim bilgilerini (e-
posta adresiniz, telefon numaranız) veya ödeme bilgilerini (isim, fatura ve kargo adresi, 
kart bilgileri, e-posta ve telefon numarası) alıyoruz.  Sizinle ticari bir işe girmeyle bağlantılı 
olarak üzerinde tasarruf hakkınız olan mal-mülkler hakkında da sizden bilgi alabiliriz.  Bize 
veri sağladığınızda bunların doğru ve güncel olacağını umuyoruz.    
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Kişisel Bilgilerinizi kullanım sırasında yürürlükte olan Gizlilik Politikası şartlarına 
göre kullanmaktayız. Kişisel Bilgilerinizi (1) herhangi bir zamanda geri çekilebilecek bir 
onayınızı verdiğinizde, (2) taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesinin gerekli 
olduğu yerlerde, (3) yasalar gereği yapmamız gereken durumlarda, (4) hayati 
menfaatlerinizi veya başka bir kimseyi korumak için kullanmanın gerekli olduğu yerlerde 
veya (5) meşru ticari çıkarlarımız için gerekli olduğu hallerde, bu çıkarların sizin hak ve 
çıkarlarınızdan üstün geleceği durumlar haricinde, işleme koyacağız.  Toplanan bilgileri, 
Sitemizi geliştirmek, işimizi büyütmek ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bizim, 
iştirakçilerimizin veya üçüncü tarafların ürün veya hizmetlerini sunmak gibi amaçlarla 
meşru ticari çıkarlarımız için kullanırız.  Bu durum aşağıdakileri içerebilir:  

• İsteklerinizi cevaplamak 

• Müşteri hizmetleri sorunları da dahil olmak üzere size hizmet vermek 

• Mevcut hizmetlerimiz, geliştirdiğimiz yeni hizmetler ve size sunulabilecek 
fırsatlar hakkında sizinle iletişim kurmak 

• Hizmetlerimizdeki yeni özellikler veya gelişmeler konusunda size bildirimde 
bulunmak 

• İşlemleriniz veya bizimle potansiyel işlemler hakkında sizinle iletişim kurmak 

• Mevcut bir müşteriyseniz, ödeme işlemleri de dahil hesabınızı yönetmek 

• İşimizi genişletmek 

• Site ve hizmetlerimizin sizin için etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak 

• Sitemizi güvenli ve emin tutmak 

• Reklam ve erişimin etkinliğini ölçmek veya anlamak. 

İletişim bilgilerinizi sorgularınıza cevap vermek veya size bir ürün veya hizmet 
hakkında bilgi vermek için kullanıyoruz. Sizin için hizmetler sunma veya sorularınızı 
yanıtlama amacıyla sadece makul ölçüde gerekli olan bilgileri toplamaya çalışıyoruz. 

Tüm ziyaretçilerimiz tarafından Site kullanımı hakkında toplu (kişisel olmayan) 
bilgileri toplamak ve Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamamıza 
yardımcı olması için çerezleri ve benzer teknolojiyi kullanıyoruz. Sitemizin işletilmesi için 
bazı çerezler gereklidir (“Temel Çerezler”). Bu çerezler, özellikle istemiş olduğunuz 
hizmetleri sağlar.  Bu çerezler, sitemizi ziyaret ettikten sonra yalnızca tarayıcınızı 
kapatıncaya kadar cihazınızda kalır. Bazı çerezler, ziyaret edilen sayfalarda isimsiz bilgi 
toplamak için kullanılır (“Performans Çerezleri”). Örneğin, hangi sayfaların en popüler 
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olduğunu takip etmek, hangi metodun sayfalar arasında bağlantı kurmada en etkili 
olduğunu öğrenmek ve bazı sayfaların neden hata mesajı verdiğini belirlemek için 
Performans Çerezlerini kullanabiliriz.  Bu çerezler, cihazınızda web sitemizi ziyaret ettikten 
sonra tarayıcınızı kapatıncaya kadar kalır. Bazı çerezler, deneyiminizi geliştirmek için 
yaptığınız seçimleri hatırlar ("İşlevsellik Çerezleri”).  Bu İşlevsellik Çerezleri, cihazınızda 
uzun bir süre kalır.  Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde İşlevsellik Çerezlerini tanır ve 
tercihlerinizi hatırlar veya sizi otomatik olarak web sitesine bağlarız.  Sistemimizdeki kişisel 
bilgiler İşlevsellik Çerezleriyle ilişkilendirilebilir, ancak çerezlerin kendileri kişisel bilgilerinizi 
içermez.  Son olarak, size ve ilgi alanlarınıza uygun reklamlar yapmak için tarama 
alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayan "Davranışsal Hedefleme Reklam Çerezleri"ni 
kullanabiliriz. Çerezler ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla genel bilgi 
www.allaboutcookies.org adresinde bulunabilir.  Avrupa Birliği ziyaretçileri, bu tür bir çerez 
hakkında daha fazla bilgi için www.youronlinechoices.com/uk adresini ziyaret edebilir. 

Sitenin kullanımıyla veya kullanıcı demografisiyle ilgili daha iyi bilgiler veya ilgili 
reklamları sağlamak için belirli üçüncü tarafların Site üzerinden çerezleri yerleştirmelerine 
zaman zaman izin verebiliriz.  Bu üçüncü taraflar bir tüketici web sitemizi kullandığında 
onun zamanla farklı web sitelerinde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikleri hakkında bilgi 
toplayabilir. Ayrıca, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara hakkında bilgilendirildiğiniz ve 
kullanımına onay verdiğiniz analitik veya pazarlama işlevlerini yerine getirmeleri için 
Sitemiz yoluyla çerezler vermelerine izin verebiliriz.   Bu üçüncü taraf çerezlerinin 
kullanımını veya sonuçta ortaya çıkan bilgileri kontrol etmiyoruz ve bu üçüncü tarafların 
herhangi bir eyleminden veya politikasından sorumlu değiliz. 

Web tarayıcınızdan “izlemeyin” sinyalini tanıyan teknolojiyi kullanmıyoruz.    

Site tarafından yerleştirilen belirli türdeki birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri ve 
gerçekleştirdikleri amaçlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır: 

  

Çerezlerin Türü Bu çerezleri kim 
sunuyor?  

Nasıl reddedilirler  

Kesinlikle Gerekli Çerezler 

Bunlar Sitenin çalışması için 
gerekli olan çerezlerdir. 
Örneğin, web sitelerimizin 
güvenli alanlarına giriş 
yapabilmenizi, bir alışveriş 

- AP Wireless 

 

Bu çerezler Siteyi sağlamak için 
kesinlikle gereklidir ve bu nedenle 
reddedilemez. Bununla birlikte onlar 
tarayıcı ayarlarınızı kullanarak 
silinebilir veya engellenebilir. 
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sepetini kullanabilmenizi veya 
e-fatura kullanabilmenizi 
sağlayan çerezleri içerir. 

 

Performans ve İşlevsellik 
Çerezleri 

Bunlar, Siteye geri 
döndüğünüzde sizi tanımak 
için kullanılır. Bu, içeriğimizi 
sizin için kişiselleştirmemize 
ve tercihlerinizi (örneğin, dil 
veya bölge seçiminiz) 
hatırlamamızı sağlar, ancak 
Sitenin performansı için 
önemli değildir. 

- AP Wireless 

-  

Bu çerezler tarayıcı ayarlarınız 
kullanılarak silinebilir veya 
engellenebilir. 

 

Analitik veya Özelleştirme 
Çerezleri 

Bu çerezler, kullanıcıların 
Siteye nasıl eriştikleri ve 
hareket ettikleri hakkında bilgi 
toplar. Sitenin çalışma şeklini 
iyileştirmemize veya Siteyi 
sizin ilgi alanlarınıza göre 
kişiselleştirmemize yardımcı 
olması için bu bilgileri toplu 
olarak kullanırız. 

- AP Wireless 

- Google 
Universal 
Analytics 

Bu çerezler tarayıcı ayarlarınız 
kullanılarak silinebilir veya 
engellenebilir. 

Alternatif olarak, devre dışı bırakmak 
için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip 
edin: 

- Google Universal Analytics 
https://tools.google.com/dlpage/ga
optout  

Reklam Çerzeleri 

Bu çerezler Sitede 
görüntülenen reklamların size 
daha ilgili olmasını sağlamak 
için kullanılır. Bu çerezler, 

- Quantcast 

- Doubleclick 

 

Bu çerezler tarayıcı ayarlarınız 
kullanılarak silinebilir veya 
engellenebilir. 
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reklamların yeniden 
görünmesini engeller ve 
reklamların düzgün bir 
şekilde görüntülenmesini 
sağlar. Bazı üçüncü taraf 
çerezleri, kullanıcıları farklı 
web siteleri üzerinden 
izleyebilir, ilgi alanlarıyla ilgili 
reklamlar sunar.  

Alternatif olarak, devre dışı bırakmak 
için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip 
edin: 

- Quantcast: 
https://www.quantcast.com/opt-
out/  

- Doubleclick: 
https://www.google.com/settings/a
ds/plugin  

Ayrıca, aşağıdakileri ziyaret ederek 
reklam çerezi seçimlerini 
uygulayabilirsiniz: 

- http://www.aboutads.info/choices/,   

- http://www.networkadvertising.org/
choices/; veya  

- http://youronlinechoices.com/.  

Sosyal Medya Çerezleri 

Bu çerezler sosyal medya 
işlevlerini Siteye entegre 
etmemizi sağlar ve ayrıca 
reklam amaçlı da 
kullanılabilir.  

- Twitter 

- Youtube 

Bu çerezler tarayıcı ayarlarınız 
kullanılarak silinebilir veya 
engellenebilir (aşağıda Çerezler Nasıl 
Kontrol Edilir'e bakın). 

Alternatif olarak, devre dışı bırakmak 
için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip 
edin: 

- Twitter: 
https://twitter.com/personalization  

- YouTube: 
https://support.google.com/ads/an
swer/2662922?hl=tr-TR  
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Çocuk Gizliliği. 

Bu Site, 13 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamış 
veya çekici olması amaçlamamıştır.  13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi almıyoruz.  
13 yaşın altındaysanız lütfen bize herhangi bir bilgi göndermeyin. 

Bilgi ve seçimlerinize erişme. 

Bilgilerinizi privacy@apwip.com adresinden bize ulaşarak istediğiniz zaman 
güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.  Kimliğinizi doğrulamak için sizden bilgi talep 
edebiliriz ve talebinizi 20 gün içinde yerine getiririz.  Bilgilerinizin silinmesini istediğinizde 
yasal veya uygunluk nedenleriyle bilgilerin silinmesine izin verilmeyen durumlar olabilir.  Bu 
durum ortaya çıkarsa sizi bilgilendireceğiz.   

Bizden aldığınız herhangi bir e-postadaki talimatları kullanıp “aboneliği iptal” ederek 
bizden e-posta almamayı tercih edebilirsiniz.  Bu durum hesabınız veya işlemlerinizle ilgili 
e-posta göndermemizi engellemez.   

Tüm çerezleri reddetmek veya yalnızca seçili sitelerden çerezlere izin vermek için 
tarayıcınızı ayarlayarak onları silmeyi veya engellemeyi seçebilirsiniz.  Çerezleri 
engellerseniz Sitenin performansı düşebilir ve bazı özellikler hiç çalışmayabilir.   

Bilgilerinizi paylaşma. 

Kişisel Bilgilerinizi bağlı olmayan üçüncü taraflara şu durumlarda açıklayabiliriz: (1) 
bunu talep eder veya yetkilendirirseniz; (2) bilgiler sizin için bir işlemi tamamlamanıza 
yardımcı olmak amacıyla sağlanmışsa; (3) bilgiler yasa, ilgili düzenlemeler, hükümet ve 
hükümet benzeri talepleri, mahkeme kararları veya mahkeme celplerinin yerine getirilmesi 
için; Kullanım Koşulları veya diğer sözleşmelerimizi uygulamak için; ya da haklarımızı, 
mülkümüzü veya güvenliğini veya kullanıcılarımız veya başkalarının (örneğin sahtecilikten 
korunma vb. için bir tüketici bildirim ajansına) güvenliğini korumak için isteniyorsa; (4) bilgi 
ifşa etme, hizmetlerin veya varlıkların satın alınması, devredilmesi veya satılmasının bir 
parçası olarak yapılırsa (örneğin varlıklarımızın büyük bir kısmının başka bir tarafça 
edinilmesi durumunda, müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilir); (5) bilgiler bizim 
temsilcilerimize, dışarıdan satıcılara veya servis sağlayıcılara bizim adımıza bazı işlemler 
yerine getirmeleri (örneğin, veri analizi, pazarlama yardımı sağlama, müşteri hizmetleri 
sağlama, siparişleri işleme, vb.) için sağlanmışsa; veya (6) bu Gizlilik Politikasında belirtilen 
diğer durumlarda.  

Kişisel Bilgilerinizi yalnızca, gerçekleştirilecek işleme ilişkin teknik ve 
organizasyonel güvenlik önlemleri konusunda yeterli güvenceler sağlayan ve bu önlemlere 
uyum konusunda kararlılık gösterebilecek güvenilir üçüncü taraflara aktaracağız.  
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Üçüncü tarafların Kişisel Bilgileri bizim adımıza kullandığı durumlarda, Kişisel 
Bilgilerin ilgili yasaya uygun olarak kullanılmasını sözleşmeye bağlı olarak veya başka bir 
yolla kabul etmeleri gerekecektir. Bu sözleşme, diğer şeylerin yanı sıra, üçüncü tarafın ve 
temsilcisinin yalnızca talimatlarımızda belirtilen şekilde ya da yasaların izin verdiği ölçüde 
hareket etmesini şart koşacaktır. 

Bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. 

Bilgilerinizi üçüncü taraflarla onların pazarlama amaçları için paylaşmayız. 

Ürünlerimizin kullanım istatistikleri gibi özel olmayan, toplu veya başka şekilde 
kişisel olmayan bilgilerinizi iştirakçilerimize ve üçüncü taraflara açıklayabiliriz. 

Güvenlik. 

Sistemimizde yer alan bilgileri yanlış kullanım, kayıp veya değişime karşı korumak 
için makul teknik, idari ve fiziksel önlemleri alıyoruz.  Bize sağladığınız kişisel bilgiler, kısıtlı 
erişime sahip güvenli tesislerde bulunan ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için 
tasarlanmış protokoller ve prosedürlerle korunan sunucularda saklanır. Sitemize aktarılan 
bilgileri korumak için standart SSL teknolojisini kullanıyoruz.  Ancak, hiçbir sunucu, 
bilgisayar veya iletişim ağı veya sistemin veya İnternet üzerinden veri aktarımının %100 
güvenli olduğu garanti edilemez. Sonuç olarak, kullanıcı bilgilerini korumak için çabalarken, 
bize ilettiğiniz bilgilerin güvenliğini güvenceye alamaz veya garanti edemeyiz.  Giriş 
bilgilerinizi kullanarak talimatları aldığımızda, talimatları yetkilendirdiğinizi farz edeceğiz. 

Bilgilerinizi sakladığımız yer. 

Sizden topladığımız bilgi ve veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularımıza 
aktarılabilir ve saklanabilir. Bu bilgiler ayrıca ABD'de veya ülkenizde bizim veya 
tedarikçilerimiz için çalışan personel tarafından da kullanılabilir. Kişisel verilerinizi 
göndererek, onların aktarılmaları, depolanmaları veya kullanılmalarını onaylarsınız. 

Diğer sitelere linkler. 

Başkalarının bu Siteye bağlanmalarına veya kendi sitelerine bizim sitelerimize ait 
bir link koymalarına izin verebiliriz.  Bu siteleri desteklemiyoruz ve diğer sitelerden veya 
diğer sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.   Bilgi göndermeden önce lütfen 
onların gizlilik politikalarını okuyun. 

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler. 

Büyüyüp değiştikçe, bu Gizlilik Politikasını değiştirebiliriz.  Siteyi kullandığınız anda 
yürürlükte olan Politika, bilgilerinizi nasıl kullanabileceğimiz konusunda bizi yönlendirir.  
Maddi değişiklikler yapacak olursak, revize edilmiş Politikayı ve revize edilmiş yürürlük 
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tarihini bu Sitede yayınlayacağız. Lütfen değişiklikleri incelemek için zaman zaman 
buradan tekrar kontrol edin. 

AB-ABD Gizlilik Kalkanı. 

AP Wireless, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden 
alınan Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili AB-ABD Gizlilik 
Kalkanı Çerçevesi'ne uymaktadır. Bu vesileyle biz Gizlilik Kalkanının bildirim, seçim, ileriye 
dönük transferde hesap verebilirlik, güvenlik, veri bütünlüğü ve amaç sınırlaması, erişim 
ve müracaat, icra ve sorumluluk İlkeleri'ne bağlı olduğumuzu kabul ettik. Bu Gizlilik 
Politikasında ve Gizlilik Kalkanı Prensiplerindeki politikalar arasında herhangi bir çelişki 
olursa, Gizlilik Kalkanı Prensipleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve onay sayfamıza göz atmak için lütfen https://www.privacyshield.gov/ 
adresini ziyaret edin. 

AB-ABD Gizlilik Kalkanı Prensipleri'ne uygun olarak, AP Wireless, özeliniz veya 
bizim kişisel bilgilerinizi toplamamız veya kullanmamızla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt 
eder. Avrupa Birliği bireylerinin bu Gizlilik Bildirimiyle ilgili soruları veya şikayetleri için 
öncelikle AP Wireless'le iletişime geçmeleri gerekmektedir: 

AP Wireless Infrastructure Partners, LLC 
9373 Towne Center Drive 
Suite 200 
San Diego, CA 92121 ABD 
Dikkat: Gizlilik 
 
 AP Wireless, ABD'de bulunan, kâr amacı gütmeyen alternatif bir uyuşmazlık 

çözümü sağlayıcısı olan AAA'ya AB-ABD Gizlilik Kalkanı Prensipleri kapsamında 
çözülmemiş gizlilik şikayetlerini sunmayı kabul etmiştir. Şikayetiniz için zamanında onay 
almadıysanız veya şikayetinizi memnuniyetinize dönüştüremediysek, daha fazla bilgi 
almak veya şikayette bulunmak için lütfen AAA'ya başvurunuz (www.adr.org). AP Wireless 
ayrıca, AB verileri koruma yetkilileriyle (DPA'lar), istihdam ilişkisi bağlamında AB'den 
aktarılan insan kaynakları verileriyle ilgili olarak işbirliği yapmayı kabul eder. Belirli sınırlı 
koşullar altında, ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Gizlilik 
Kalkanı Panelinin huzurunda bağlayıcı tahkim başvurusunda bulunabilirsiniz. AP Wireless, 
Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) soruşturma ve uygulama yetkilerine tabidir. 

Bazı Kişisel Bilgi türleri Gizlilik Kalkanıyla tutarlı olan diğer gizlilikle ilgili 
gereksinimlere ve politikalara tabi olabilir. Örneğin, AP Wireless müşterilerinden alınan 
ve/veya müşterileriyle ilgili Kişisel Bilgiler, söz konusu Müşteriyle herhangi bir özel 
anlaşmaya veya söz konusu Müşteriye, ayrıca yürürlükteki diğer yasalara ve mesleki 
standartlara tabi olmakla birlikte, personelimizle ilgili kişisel bilgiler de dahili insan 
kaynakları politikalarına tabidir. 
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Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgileri düzeltmemizi, güncellememizi veya 
değiştirmemizi isteyebilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için aşağıda açıklanan şekilde 
bizimle iletişime geçin. Bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce, değişiklikleri 
talep eden veri kişisi olduğunuzu onaylamalı ve doğrulamalıyız. İsteğinizi reddedersek, 
itiraz etme veya çözümlenmemiş diğer soruşturmalar, şikayetler ve anlaşmazlıklar için 
itiraz etme şansına sahip olacaksınız. 

Herhangi bir mevzuata tabi olarak zaman zaman Kişisel Bilgileri belirli bir süre 
saklamakla yükümlü olabilmemiz nedeniyle yanlış Kişisel Bilgilerinizi düzeltme isteklerinize 
saygı duyacağız. Aksi takdirde, Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında detaylandırılan 
amaçlarımıza ulaşmamıza yardımcı olacağına inandığımız sürece tutacağız.  

Hakkınızdaki Kişisel Bilgilerinizi tutup tutmadığımızı sorabilir ve bu Kişisel Bilgilerin 
bir kopyasını almayı isteyebilirsiniz. Size herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeden önce, 
kimliğinizi doğrulamanızı isteyeceğiz. Eğer kimliğinizi doğrulayamazsanız size herhangi bir 
Kişisel Bilgi göndermeyi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel 
Bilgilerin ayrıntıları için isteklerinizi olabildiğince çabuk cevaplayacağız. 

Avrupa gizlilik haklarınız  

Sadece AEA içindeki bireyler için. GVKD kapsamında, bazı durumlarda şunlara 
hakkınız vardır: (a) hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir Kişisel Bilgiye erişim ve ilgili bilgileri 
isteme, (b) plansız bir gecikme olmaksızın herhangi bir yanlış Kişisel Bilginin düzeltmesini 
alma, (c) Kişisel Bilgilerinizin, AP'nin, Avrupa veya Üye Devlet hukuku kapsamında yasal 
zorunluluğa uymak için veya yasal bir iddianın tesis edilmesi, uygulanması veya 
savunulması için AP Wireless tarafından gerekmediği durumlarda silinmesini isteme, (d) 
yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kullanılması haricinde 
Kişisel Bilgilerin korunması veya sınırlandırılması; ve (e) Kişisel Bilgilerinizin teknik olarak 
mümkün olduğu durumlarda doğrudan üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme. 

Bununla birlikte, AP Wireless'ın bu Gizlilik Politikası veya Avrupa hukuku 
kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediğini düşündüğünüz durumda Birleşik Krallık 
Bilgi Komisyonu Ofisi gibi bir AB Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına 
sahipsiniz.  

Bizimle iletişim kurma. 

Bu Site, AP Wireless Infrastructure Partners, LLC'ye aittir ve onun tarafından 
işletilmektedir.  AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 9373 Towne Center Drive, Suite 
200, San Diego, CA 92121 adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 


