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Gizlilik Bildirimi – Pazarlama Haber Bülteni 

Bu gizlilik bildiriminde, web sitemiz aracılığıyla bültenimizi almak için kaydolduğunuzda Hydronix'in 
hakkınızda topladığı bilgiler açıklanmaktadır. Bu bilgileri toplarken bir veri sorumlusu olarak hareket 
ederiz ve yasalara göre kendimiz hakkımızda, verilerinizi neden ve nasıl kullandığımız ve verileriniz 
üzerinde sahip olduğunuz haklar hakkında size bilgi vermemiz gerekir. 

1 Biz kimiz? 
Biz Hydronix Ltd.'yiz ve posta yoluyla aşağıdaki adrese Uyum Ofisi'nin dikkatine yazarak, 
enquiries@hydronix.com adresine e-posta göndererek veya +44 (0)1483 468900 numarasını 
arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Bir veri koruma görevlisine sahip olmamız gerekmemektedir, bu nedenle kişisel verilerinizi 
kullanmamıza ilişkin her türlü soru, yukarıdaki iletişim bilgilerine iletilmelidir. 

2 Hangi kişisel verileri topluyoruz? 
Bültenimize abone olduğunuzda adınızı, şirketinizin adını ve şirketinizin e-posta adresini 
soracağız. Ayrıca size doğru şekilde hitap edebilmek için size nasıl hitap edeceğimiz konusunda 
fikrinizi alacağız. Bunlara ek olarak, bize aşağıdaki bilgileri verebilirsiniz: İş Unvanı ve Şirket 
Telefon Numarası. 

3 Bu bilgileri neden topluyoruz? 
Bilgilerinizi kullanarak yeni ürünler ve ürün güncellemeleri hakkında bilgileri ve size yararlı 
olacağını düşündüğümüz diğer bilgileri içeren bültenimizi göndereceğiz. 

Bültenimizi göndermek için onayınızı alırız ve bültenimizi sadece onay vermeye devam ettiğiniz 
sürece göndeririz. 

4 Bilgilerinizle ne yapıyoruz? 
Bilgileriniz, Birleşik Krallık'taki sunucularımızın veritabanında saklanır.   Hydronix, veritabanını 
diğer kuruluşlara satmaz veya sunmaz, ancak verilerinizi veri koruma ilkemize uymak için 
sözleşmeli olarak çalışan Hydronix onaylı şirketlerle paylaşabilir. Bilgileri, sizi etkileyebilecek 
herhangi bir otomatik karar vermek için kullanmayız. 

5 Bilgilerinizi ne kadar süre saklarız? 
Bilgileriniz, bültenimizi almak için onay vermeye devam ettiğiniz sürece saklanır. 

6 Bilgilerinize ilişkin haklarınız 
Yasaya göre, hakkınızda tuttuğumuz bilgileri bize sorabilir ve bilgiler yanlışsa düzeltmemizi 
isteyebilirsiniz.  

Ayrıca bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz ve size bilgilerin bir kopyasını vermemizi 
isteyebilirsiniz. 
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Bilgilerinizi kullanmayı bırakmamızı da isteyebilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, herhangi bir 
zamanda, herhangi bir bültenin sonundaki aboneliği iptal et bağlantısına tıklayarak veya 
yukarıdaki iletişim bilgileri ile bize e-posta göndererek, yazarak veya telefon ederek onayınızdan 
vazgeçmenizdir. 

7 Şikayet etme hakkınız 
Bilgilerinizin kullanımıyla ilgili bir şikayetiniz varsa ve Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız, Bilgi 
Komisyonu Ofisi ile ofisin web sitesi aracılığıyla iletişim kurabilir veya aşağıdaki adrese 
yazabilirsiniz: 

Bilgi Komisyonu Ofisi 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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