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Hydronix Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkesi 
Hydronix, verilerin korunmasına büyük önem verir ve sağladığınız kişisel bilgileri özenle saklar. 
Hydronix'e sağladığınız tüm veriler, kişisel bilgilerinizi ve gizliliğinizi korumak için Verilerin 
Korunmasına İlişkin Genel Düzenlemeler'e uygun olarak ele alınacaktır. Verilerinizi nasıl kullandığımız 
ve işlediğimiz hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

Bu ilkedeki bilgiler, Hydronix bilgi sistemlerini oluşturan tüm sistemler, insanlar ve süreçler için 
geçerlidir. Bu, yönetim kurulu üyeleri, direktörler, çalışanlar ve Hydronix Ltd. sistemlerine erişimi olan 
diğer üçüncü tarafları içerir, fakat bunlarla sınırlı değildir.  

1 Kişisel Veriler 
Hydronix'in sizden topladığı kişisel bilgiler adınızı, çalıştığınız şirketin adını, e-posta adresinizi, 
posta adresinizi ve telefon numaranızı içerebilir.  

1.1 Verilerin Toplanması 

Hydronix, web sitesinden kişisel verileri sadece çeşitli formları doldurmanız halinde 
toplayacaktır. 

Hydronix, Hydronix web sitesinde Çerezleri kullanarak da bazı veriler toplayabilir. (Daha fazla 
bilgi için lütfen web sitesindeki ilgili bölüme göz atın.) 

Hydronix ayrıca Hydronix Ltd.'ye yaptığınız bir telefon görüşmesi veya gönderdiğiniz e-
postanın ardından kişisel bilgilerinizi toplayabilir. 

Bu ilkenin ayrıntıları ve veri koruma haklarınız, herhangi bir Hydronix sergi standında da açık 
bir şekilde gösterilecektir. İş kartınızı bir ticari sergide bir Hydronix çalışanına veya onaylı bir 
üçüncü tarafa vermeniz, bu ilkeyi onayladığınız ve Hydronix'in kişisel verilerinizi yalnızca 
sizinle iş yapma amacıyla tutmasını ve işlemesini kabul ettiğiniz anlamına gelir.  

2 Hydronix Kişisel Verilerinizi nasıl kullanır? 
Hydronix, kişisel verilerinizi yalnızca bir bilgi talebini takiben size yanıt vermek için veya Verilerin 
Korunmasına İlişkin Genel Düzenlemeler'de tanımlandığı şekilde işlenmek üzere “Meşru 
Menfaatler” hukuki temeline dayalı olarak ticari işlemlerinizi tamamlayabilmek için kullanacaktır.  

Hydronix'in ilginizi çekebilecek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi verebilmesi için 
özel bir onay gerekmektedir. Bu onay ayrı bir şekilde istenecektir ve bu onayı istediğiniz zaman 
geri çekme hakkına sahipsiniz.  

3 Kişisel Verileri Üçüncü Taraflarla Paylaşma 
Hydronix, bizim adımıza hizmet veren ve bu hizmetlere ilişkin bilgilerinize erişmesi gereken 
Hydronix tarafından onaylı üçüncü taraflara bilgi sağlamak haricinde, kişisel verilerinizi diğer 
taraflara satmayacak, bu taraflarla paylaşmayacak, kiralamayacak veya başka şekilde 
sunmayacaktır. 
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Verilerinizi paylaşmamız gerekebilecek üçüncü taraflar şunları içerir: 

• Veri işleme sistemlerimizi paylaşan Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde bulunan Hydronix 
İş Ortakları. 

• Sizinle iletişim kurabilmek için verilerinize erişmesi gereken Hydronix ürünlerinin yetkili 
satıcıları. 

• Herhangi bir yasal zorunluluğa veya mahkeme emrine uymak için emniyet yetkilileri veya 
Devlet Kurumları.   

4 Veri Saklama 
Hydronix, kişisel verilerinizi kanuni veya yasal gereklilikler gereğince veya yasal ticari menfaatler 
için verilerinizi saklamak zorunda olduğu sürece koruyacaktır. 

5 Onayı Geri Çekme 

Kişisel verilerinizin Hydronix tarafından pazarlama amaçlı tutulması konusunda onayınızı 
aşağıda belirtilen adresten Hydronix Ltd.'ye yazarak istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. 
Hydronix, mektubunuzun alındığını doğrulayacak ve kişisel verilerinizi sistemlerinden 
kaldıracaktır. Hydronix ayrıca bu talebin, Hydronix'in verilerinizi paylaştığı üçüncü taraflara 
iletilmesini sağlayacaktır.  

6 Çocuklar 
Hydronix, çocukların gizliliğini korumanın önemini bilmekte ve 18 yaşın altındaki kişilerle ilgili 
kasten bilgi toplamamaktadır. 

7 Veri Güvenliği 
Hydronix, tanımlanabilir kişisel verilerinizi kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya tahribattan 
korumak için tasarlanmış uygun teknolojik ve operasyonel güvenlik sistemlerine sahiptir. Sadece 
Hydronix yetkili çalışanları ve onaylı üçüncü taraflar (bkz. Bölüm 3) sağladığınız verilere erişebilir. 
Tüm Hydronix çalışanları ve onaylı üçüncü taraflar, veri gizliliğini korumakla yükümlüdür.   

Verilerinizi korumak için genel olarak endüstri standardı olarak kabul edilen adımları atmasına 
rağmen, Hydronix verilerinize yetkisiz kişilerin erişemeyeceğini garanti edemez ve internet veya 
herhangi bir kamusal bilgisayar ağı üzerinden bilgi verildiğinde güvenlik ihlali sonucunda ortaya 
çıkabilecek herhangi bir eylemden sorumlu tutulamaz. 

8 İhlal Bildirimi 
Hydronix Ltd.'nin ilkesi, kişisel verilerin ihlali halinde, etkilenen tarafları bilgilendirmek için 
alınacak önlemler konusunda adil ve orantılı olmaktır. Hydronix Ltd., GDPR ve şirket içi güvenlik 
prosedürlerine uygun olarak çalışacaktır. 

9 Erişim Hakları 
Hydronix'in hakkınızda sahip olduğu kişisel verilerin bir kopyasını ve Hydronix'in bu verileri nasıl 
kullandığına dair ayrıntıları talep etme hakkına sahipsiniz. Bu, 12. Bölümdeki süreç takip edilerek 
yapılabilir.  

Tutulan verilerden herhangi biri yanlış veya güncel değilse lütfen Hydronix ile iletişime geçin; 
uygun olduğunda kayıtlarımızı değiştirelim. 
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10 Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi 
Bu yasal uyarı İngiliz yasalarına tabidir. 

Hydronix tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket eder. Zorunlu olduğunda, bu 
yasa ve yönetmeliklere uymak için kişisel verilerinizin bir kopyasını yasal ve düzenleyici 
makamlara vermek gerekebilir. 

11 Ek Bilgiler 

Hydronix, zaman zaman bu ilkeyi değiştirebilir. En son sürümün kolayca erişilebilir olmasını 
sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz yine de gerekirse mevcut sürümün bir kopyasını talep 
etmek için Hydronix ile iletişime geçmenizi öneririz. 

12 Hydronix ile İletişime Geçme 
Bu Gizlilik beyanı veya Hydronix'in kişisel verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında 
herhangi bir sorunuz varsa veya Hydronix'in topladığı bilgilerin hatalı olduğunu düşünüyorsanız 
ya da Hydronix tarafından tutulan kişisel verilerinizin bir kopyasını istiyorsanız lütfen aşağıdaki 
adrese yazarak Hydronix ile iletişime geçin.  Hydronix'in herhangi bir bilgi vermeden önce 
kimliğinizi doğrulaması gerekeceğini lütfen unutmayın. 

GDPR şartları altında, bizimle herhangi bir sorunu çözemediğinizde bir denetleyici otorite ile 
Hydronix'e karşı şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 

13 Tescilli İşyeri 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Tescil Numarası: 1609365 
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