Kullanım Koşulları (Web sitesi)
Bu Web sitesi ("Web sitesi") üzerinden erişilebilen bu Kullanım Koşulları içinde belirtilen "Canlı Sohbet"
hizmeti gibi işlevleri, bilgileri ve hizmetleri ("Parker Hizmetleri") kullanırken, indirirken veya bunlara başka
şekilde erişirken kişisel bilgilerinizin nasıl ele alınacağını anlamak için lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını
("Kullanım Koşulları") okuyun. Bu Web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşulları'nı, Gizlilik İlkesi'ni ve
Tanımlama Bilgileri ile ilgili bilgileri ilk ziyaretinizde veya açılış sayfasında bulunan bağlantıyla size
bildirildikten sonra okuduğunuzu kabul edersiniz.
Bu Web sitesi yalnızca işletmeden işletmeye kullanım içindir ve kurumsal iletişim ayrıntılarınız ve
çalıştığınız şirket için Parker Hannifin ürünleri ve ürün destek hizmetleri siparişleriniz veya bu konudaki
sorgularınız için ziyaret ettiğiniz sayfalar hakkında bilgiler dahil olmak üzere düşük düzeyli kişisel bilgileri
toplar. Parker Hizmetleri, Kullanım Koşulları içinde tanımlanmıştır.
Bu Web sitesi global ve ülkeye özel sayfalar içerir. Kullanım Koşulları, Gizlilik İlkesi ve Tanımlama
Bilgileri hakkındaki ilişkili bilgiler ülkenizden erişim sağladığınız ölçüde, iki durum için de geçerlidir. Bu
Web sitesi, Parker Hannifin Corporation ("Parker Corporation", "biz") tarafından, ülkenizde faaliyet
gösteren ve kendi bölgelerinde global olarak faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, tüm bağlı
kuruluşları, yan kuruluşları ve Parker global şirketler grubu ile ilişkili şirketler ("Parker kuruluşları") adına
işletilmektedir.
Bize Ulaşın
Ülkenizdeki Parker kuruluşları hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Ülkenizi Seçin" bölümüne gidip "Bize
Ulaşın" ve "İletişim Bilgileri" seçeneklerini belirleyin.
"Bize Ulaşın" seçeneğini kullanırken kişisel
iletişim bilgilerinizi veya kişisel veya özel nitelikte sizinle bağlantılı kişisel bilgileri vermemeye
dikkat edin. Gizlilik İlkesi bölümüne bakın.
Güncellemeler ve Düzeltmeler
Bu Kullanım Koşulları zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu
nedenle bu Kullanım Koşulları'nı yeniden okumak ve değişiklikleri öğrendiğinizden emin olmak için bu
sayfayı düzenli olarak ziyaret edin. Belirli ülkelerde ve geçerli yasalara bağlı olarak, sizinle ilgili olarak
işlediğimiz kişisel bilgilerin kapsamını etkileyenler gibi önemli değişiklikler özel olarak size bildirilebilir.
Bunu, değişikliği uygulamadan önce bu Web sitesinin açılış sayfasında bu tür değişiklikleri belirgin bir
şekilde bildiren bir uyarı göndererek veya size değişiklik hakkında bir e-posta göndererek yapabiliriz.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için sizden ek izin almamız gerekirse, kişisel bilgilerinizin ilgili şekilde
işleneceği değiştirilmiş kapsam için izin talep edebiliriz.
Bu Kullanım Koşulları, Gizlilik İlkemiz, Tanımlama Bilgileri veya bu Web sitesi üzerinden toplanan kişisel
bilgilerinizin nasıl işlendiği hakkında sorularınız varsa, bu Web sitesini kullanmaya devam etmeden önce
ülkenizde faaliyet gösteren Parker kuruluşlarıyla iletişime geçin.
IP Adresleri
IP adresi, bilgisayarınıza veya diğer cihazlarınıza İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS) tarafından otomatik
olarak atanan bir numaradır. Sunucularımız IP adreslerini otomatik olarak toplar ve kullanır (geçerli yasa
gerektirdiğinde, adresiniz tanımlanmanızı önlemek için kısaltılabilir). Bu işlem, IP adresine bağlı
bilgisayarınızdan/cihazınızdan istediğiniz Web sayfası gibi veriler o bilgisayara/cihaza gönderilebilmesi
için tanımlama amacıyla ve ülkenize uyarlanan içeriği size sunabilmek için yapılır.
IP adresleri gibi, sunucu günlük dosyaları ve diğer benzeri veriler de kimliğinizi açığa çıkarmaz, geçerli
yasalar aksini gerektirmediği sürece, bu tür bilgileri kişisel olmayan bilgi olarak ele alırız. Diğer unsurların
yanı sıra, Parker Corporation ve Parker kuruluşları IP adreslerini sitelerimizi ve sistemlerimizi yönetmek,
site kullanım düzeylerini hesaplamak ve sitelerimiz ve sistemlerimizle ilgili sorunları tanılamamıza
yardımcı olmak amacıyla kullanır. Ayrıca, sizi örneğin bu Web sitesine erişim için aynı bilgisayar veya
başka bir cihaz kullanıldığında her girişte yerel dil seçme zahmetinden kurtarmak için bilgisayarları veya

diğer cihazları "hatırlamak" amacıyla IP adreslerini tanımlama bilgileri ile birlikte kullanırız ("Tanımlama
Bilgileri" bölümüne bakın).
Kayıtlı veya Adlandırılmış Kullanıcılar
Parker Hizmetleri kayıtlı veya adlandırılmış kullanıcı olmanıza izin verebilir. Bu tür bir kullanıcı
olduğunuzda, adınızı, kurumsal e-posta adresinizi ve unvanınız, kurumsal telefon numaranız, çalıştığınız
şirket ve ülkeniz dahil olmak üzere diğer bilgilerinizi isteyebiliriz. Ayrıntılarınızı "hatırlamak" için tanımlama
bilgileri kullanabiliriz ("Tanımlama Bilgileri" bölümüne bakın). Ürünlerimiz ve ilgilendiğiniz konularla ilgili
e-posta iletileri almak isteyip istemediğiniz sorulabilir. Parker Corporation ve Parker kuruluşları geçerli
yasalara bağlı ve uygun olarak, izniniz olmadan size bu tür iletiler göndermez. Aşağıdaki "Uyarlanan
Pazarlama E-Postaları” bölümünde daha fazla ayrıntı bulunabilir.
"Canlı Sohbet"
"Canlı Sohbet" bu Web sitesinin belirli ülkelere özel sayfalarında kullanılabilmektedir. Bu özellik Parker
Corporation ve Parker kuruluşları (ilgilendiğiniz ürün/ürün destek hizmeti sağlayıcısına bağlı olarak)
temsilcileri ve mühendisleri ile sizin aranızda doğrudan ve gerçek zamanlı Web tabanlı sohbete olanak
tanır. Bu özelliği, örneğin Parker Hizmetleri ile Parker Corporation ve Parker kuruluşlarının ürünleri ve
ürün destek hizmetleri hakkındaki teknik veya diğer sorgularınız için kullanabilirsiniz. "Canlı Sohbet"
kullandığınızda, adınızı, kurumsal e-posta adresinizi ve unvanınız, kurumsal telefon numaranız,
çalıştığınız şirket ve ülkeniz dahil olmak üzere diğer bilgilerinizi toplayabiliriz. "Canlı Sohbet" özelliği
üçüncü taraf satıcı tarafından işletilmektedir ve "Canlı Sohbet" üzerinden toplanan kişisel bilgileriniz
gerektiğinde, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkeler ve bölgeler dahil olmak üzere ülkeniz dışında
depolanabilir veya başka şekilde işlenebilir.
"Canlı Sohbet" oturumlarının dökümleri Parker Hizmetleri ve Parker Corporation ve Parker kuruluşlarının
ürünleri ve/veya ürün destek hizmetleri hakkında takip sorgularınızın olması durumunda kullanılmak
üzere, her oturumdan sonra makul bir süre için saklanır.
Kişisel bilgilerinizin aşağıdaki durumlarda ülkeniz dışına (ilgili durumlarda Avrupa Ekonomik Alanı dışı da
dahil) aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen “Canlı Sohbet” özelliğini kullanmayın:
(i) Sorgularınıza yanıt vermek amacıyla Parker Corporation ve Parker kuruluşları tarafından (ilgilendiğiniz
Parker Hizmetleri ve ürünleri ve/veya ürün destek hizmetlerine bağlı olarak) ve
(ii) "Canlı Sohbet" uygulamasını işleten satıcılar. Buna ek olarak, kişisel bilgilerinizin aktarılması için izin
verdiğiniz hususlar haricinde başka gerekçeler bulunabileceğini lütfen unutmayın.
Elbette, Parker Hizmetleri ve Parker Corporation ve Parker kuruluşlarının ürünleri ve/veya ürün destek
hizmetleri hakkında bu Web sitesi yerine, doğrudan telefonla da bilgi alabilirsiniz. Telefonla iletişim
ayrıntıları için lütfen Web sitesindeki "Bize Ulaşın" ayrıntılarına bakın.
Uyarı:
Tüm serbest metin
alanları ve çevrimiçi sohbet uygulamaları gibi, "Canlı Sohbet" de gönderdiğiniz gerçek zamanlı iletişimin
içeriğini belirlemenize olanak tanır. Bu alanları doldururken dikkatli olun. "Canlı Sohbet" yalnızca
kurumsal kullanım içindir. Parker Corporation ve Parker kuruluşları bu uygulama üzerinden, kurumsal
iletişim ayrıntılarınız dışında ve Parker Hizmetleri ve Parker Corporation ve Parker kuruluşlarının ürünleri
ve/veya ürün destek hizmetleri hakkındaki sorgularınızı çözmek için gerektiği kadarın haricinde kişisel
bilgilerinizi toplamak istemez. "Canlı Sohbet" özelliğini kullanırken kişisel iletişim ayrıntılarınızı veya
kişisel ya da özel nitelikteki bilgilerinizle ilgili kişisel bilgilerinizi veya ırk ve etnik köken, dini ya da
diğer inanç, sağlık ya da tıbbi bilgiler, sendika üyeliği, cinsel yönelim gibi hassas kişisel
bilgilerinizi veya başka kişilerle ilgili kişisel bilgileri vermemeye dikkat edin (bizimle iletişim
kurmak isteyen bir iş arkadaşınız varsa, lütfen "Canlı Sohbet" uygulamasını kendisinin
kullanmasını isteyin).

Uyarlanan pazarlama e-postaları
Bu Web sitesini ilk defa ziyaret ettiğinizde, geçerli yasalara bağlı ve uygun olarak, size Parker Corporation
ve Parker kuruluşlarının ürünleri ve/veya ürün destek hizmetleri ile ilginizi çekebilecek diğer konularda eposta iletileri almak isteyip istemediğiniz sorulabilir.
Bu tür e-postaları Parker Corporation ve Parker kuruluşlarının ürünlerine ve/veya ürün destek
hizmetlerine uyarlamak için bu Web sitesini nasıl kullandığınıza bağlı olarak özel bir tanımlama bilgisi
kullanılır. Bu tanımlama bilgisi adınızı ve kurumsal e-posta adresinizi ziyaret ettiğiniz ürün sayfalarının
ayrıntılarıyla birleştirir. Bunlar, kurumsal kimliğinizle ve çalıştığınız şirket için hareket ettiğiniz şekilde,
hakkınızda çok sınırlı kişisel bilgilerdir. Tarayıcınız veya cihazınız bu tanımlama bilgisini devre dışı
bırakacak şekilde ayarlanabilir. Bu seçenek izninizi dilediğiniz zaman iptal edebileceğiniz anlamına gelir.
Daha fazla bilgi için, lütfen Tanımlama Bilgileri bölümüne bakın.
Ayrıca, her e-posta iletisinde daha fazla e-posta almamak üzere abonelikten çıkma da dahil olmak üzere,
tercihlerinizi yönetme olanağınız olur.
Bunun için e-posta iletisinin altındaki "Tercihleri Yönet"
bağlantısına tıklayın. Bu e-postalardan ülkenizde faaliyet gösteren Parker kuruluşuyla dilediğiniz zaman
iletişime geçerek de çıkabilirsiniz (yukarıdaki "Bize Ulaşın" ayrıntılarına bakın). E-postalar ülkenizdeki
Parker kuruluşundan değil, Parker Corporation veya farklı bir Parker kuruluşundan geliyorsa, ülkenizdeki
Parker kuruluşu bu e-postaları kontrol edemez ancak kendi tasarruflarında olmak üzere, bu e-postalardan
çıkmak için iletişim kurmanız gereken yeri açıklayabilir veya abonelikten çıkma talebinizi iletebilirler.
Parker Corporation ve Parker kuruluşları uyarlanan pazarlama e-postalarını (ayrıntıları aşağıda
verilmiştir) yalnızca kurumsal e-posta adresinize göndermeyi hedefler. Lütfen bize kişisel e-posta
adresinizi vermeyin.
Pazarlama için e-posta adresinizi kullanmamıza nasıl itiraz edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi
Aramızdaki sözleşmenin uygulanmasına bakılmaksızın, e-posta adresinizi pazarlama amacıyla
kullanabiliriz. Belirli ülkelerde ve geçerli yasalara bağlı olarak, e-posta adresinizi pazarlama amacıyla
kullanmamıza dilediğiniz zaman ve ücretsiz olarak itiraz etme hakkınız olabilir ve bu itirazı (yalnızca eposta ile gönderdiğimiz "abonelikten çık" talebi ile değil) her türlü iletişim kanalı ve ortam üzerinden
yapabiliyor olabilirsiniz. İtirazınızın yürürlüğe girebilmesi için bize ulaşması gerekir. Bu şekilde ve
dilediğiniz zaman itiraz etmek için, bu Web sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz (yukarıdaki
"Bize Ulaşın" bilgilerine bakın). İtirazınızı bir e-posta aldıktan sonra yapmak isterseniz, bunu yukarıda
anlatıldığı gibi "Tercihleri Yönet" bağlantısı üzerinden yapabilirsiniz.
18 yaşının altındaki kullanıcılar
18 yaşının altındaysanız bu Web sitesini kullanmamalısınız.
Son güncelleme tarihi: _____________ 2014

