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Gizliliğe Bağlılığımız  
 
Johns Manville ve iştiraklerimiz (“JM,” “biz,” “bizim,” “bize”) sizin gizliliğinize ve geçerli veri 
koruma yasaları kapsamındaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye bağlıdır. Bu Gizlilik 
Bildirimi, web sitelerimiz vasıtası ile veya sizinle çevrim dışı olarak etkileşimde 
bulunduğumuz zaman (birlikte “Hizmetler”) hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri nasıl 
topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı ve güvene aldığımızı açıklamaktadır.  “Kişisel 
Bilgi,” tek başına veya ilgili başka veriler ile birlikte kullanıldığı zaman belirli bir bireyi 
belirleyebilen herhangi bir bilgi demektir.  Kişisel Bilgiler geçerli veri gizliliği ve güvenliği 
yasaları ve düzenlemeleri kapsamında kişisel bilgi, kişiyi belirleyebilen bilgi veya benzer 
terimler olarak sınıflandırılan verileri içerir.  Bu yasaların veya düzenlemelerin dışında veya 
bunlardan ayrı tutulmuş olan verileri içermez.  Bu Gizlilik Bildirimine Avrupa Ekonomik Alanı 
(“AEA”), Birleşik Krallık (“UK”), Kaliforniya ve Kanada sakinleri için aşağıdaki şekilde ek 
yapılmıştır:   
 

• AEA ve Birleşik Krallık sakinleri için ek 
• Kaliforniya sakinleri için ek  
• Kanada sakinleri için ek 

 
Hangi Kişisel Bilgileri Topluyoruz  
 
Bir form doldurduğunuz veya bize bilgi gönderdiğiniz zaman olduğu gibi kendi isteğinizle 
doğrudan bize sağladığınız Kişisel Bilgileri toplarız.  Ayrıca web sitemizle etkileşimde 
bulunduğunuz zaman örneğin çerezler kullanmamız sayesinde bilgi toplarız.  
 

Çevrim içi olarak sağladığınız bilgiler 
 

• Web sitemiz üzerinden formlar doldurulması.  Bir haber bültenine abone olmak dâhil 
olmak üzere web sitemiz üzerinden bilgi almak istemeniz veya bir form doldurmanız 
durumunda adınız, telefon numaranız, ev adresiniz, şirket adınız, iş unvanınız, e-
posta adresiniz veya sosyal medya tanıtıcınız gibi bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz.    

• Bizimle iletişime geçtiğiniz zaman.  Bize bir e-posta göndermeniz, haberler, ürünler ve 
promosyonlar hakkındaki bildirimlere üye olmanız veya sınıflar veya eğitimleri için 
kaydolmanız durumunda e-posta adresinizi ve gönderinizde sağladığınız tüm bilgileri 
toplayacağız.  

• Hesap bilgileri ve kimlik doğrulama verileri.  Kaydolan kullanıcıların kimliğini 
doğrulamak için kullanıcı adını, parolasını veya benzer başka kimlik doğrulama 
bilgilerini toplayabiliriz.    

 
Çevrim dışı olarak sağladığınız bilgiler   
 

Ayrıca, aşağıdakileri yaptığınız zaman dâhil olmak üzere, işimiz ile ilgili olarak çevrim dışı 
şekilde Kişisel Bilgi toplayabiliriz: 
 

• Ürünler için sözleşmeye dayalı bir düzenlemeye katılmak veya ürünlerimiz ile ilişkili 
şekilde bilgi sağlamak.  JM’den satın alma veya ona satma işlemi yaptığınız veya 
bunları yapmaya ilgi duyduğunuzu JM’ye belirtmiş olduğunuz takdirde iletişim ve 
istihdam bilgilerinizin yanı sıra satın alma geçmişiniz veya ilgi duyduğunuzu belirtmiş 
olduğunuz ürünler gibi ticari bilgilerinizi toplayabiliriz.    

• Bir etkinlikte bizimle etkileşimde bulunmak.  Endüstri ticaret sergilerinde veya başka 
şahsi olaylarda bize bilgi sağlamanız durumunda iletişim ve istihdam bilgilerinizi ve 
verebileceğiniz diğer tüm bilgileri saklayacağız. Bu bilgi alışverişi kâğıt veya elektronik 
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biçim içinde yer alabilir ve kartvizitler, vKartlar, çekiliş girişleri, kaydolma listeleri gibi 
yöntemleri içerebilir.   

• Tesislerimizi ziyaret etmek.  Bir JM tesisini ve ofisini ziyaret etmeniz durumunda 
fotoğraflar, ses kayıtları veya güvenlik kamerası video kayıtları gibi ses, elektronik, 
görsel, termal veya benzer bilgiler toplayabiliriz.  

 
Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler   
 

Üçüncü taraflar ile iş ilişkimiz kapsamında, ürünler sağladığımız müşterilerimizden, 
distribütörlerimizden ve başka şirketlerden, satıcılarımızdan, müşterek pazarlama iş 
ortaklarımızdan ve etkinlik sponsorlarımızdan (sözleşme ifası kapsamında bilgileri bizimle 
paylaştıkları zaman), yönlendirme kaynaklarından, sosyal medya platformlarından veya 
analiz sağlayıcılarından gelen hakkınızdaki bilgileri işleyebiliriz. Herkese açık kaynaklardan 
(işe ve istihdama yönelik sosyal ağlar ve web siteleri dâhil olmak üzere), dürüstlük veri 
tabanlarından ve kredi kuruluşlarından sizin hakkınızda Kişisel Bilgi toplayabiliriz.  Üçüncü 
taraf veri kaynaklarından hakkınızda topladığımız bilgileri sizden topladığımız bilgiler ile 
birleştirebiliriz ve bu gibi bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde kullanabiliriz ve 
paylaşabiliriz.    
 

Web sitemizde gezinmeniz sırasında topladığımız bilgiler  
 

Web sitemizi kullandığınız zaman aşağıdakiler dâhil otomatik olarak bazı bilgiler toplarız: 
 

• Kullanım bilgileri.  Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman web sitesinde eriştiğiniz 
sayfalar, web sitesini ne sıklıkta ziyaret etiğiniz ve tıkladığınız bağlantılar hakkında 
bilgi toplayabiliriz.  

• Cihaz bilgileri. Kullanmakta olduğunuz cihaz hakkında donanım modeli, işletim 
sistemi ve sürümü, uygulama sürümü numarası, tarayıcı ve IP adresleri gibi bilgiler 
toplayabiliriz.  

• Mobil cihaz bilgileri.  Mobil cihazınızdaki bir tarayıcı üzerinden web sitemize eriştiğiniz 
zaman, cihazınıza atanan özgün cihaz tanımlayıcı veya mobil taşıyıcınız, işletim 
sisteminiz ve diğer cihaz özellikleri dâhil olmak üzere mobil ağ bilgilerini de 
toplayabiliriz.  

• Konum bilgileri.  Konumunuz hakkında GPS’ten ve başka sensörlerden belirlenen 
bilgileri toplayabiliriz ve bunlar cihazlar, Wi-Fi erişim noktaları ve baz istasyonları 
hakkındaki bilgileri ortaya koyabilir.  

 
Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz  
 
Hakkınızda topladığımız veya sizin sağladığınız Kişisel Bilgileri aşağıdaki yollardan 
kullanıyoruz:  
 

• Size web sitemizi ve içeriklerini sizin cihazınızda uygun ve etkili olacak bir şekilde 
sunmak. 

• Bizden istediğiniz bilgileri veya hizmetleri size sağlamak. 
• İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz fırsatların, hizmetlerin veya özel etkinliklerin 

reklamını yapmak. 
• Müşteri desteği sağlamak, sorun giderme işlemi yapmak, hesapları yönetmek ve 

isteklere, sorulara veya yorumlara yanıt vermek. 
• Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı yürürlüğe 

koymak.    
• Hizmetlerimizde yapılan tüm eklemeler, yükseltmeler veya değişikliler hakkında size 

bildirimde bulunmak. 
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• Web sitesi kaydınızı işlemek ve sizi bir kullanıcı olarak doğrulamak.  
• Sahtekârlığı, politikaların veya koşulların ihlalini ve tehditleri veya zararları önlemek 

ve çözümlemek.  
• İşlediğimiz Kişisel Bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak.  
• Geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uymak. 

 
Kişisel Bilgileri Nasıl Paylaşıyoruz  
 
Hizmetlerin sağlanması ile ilişkili olarak çevrim içi veya dışı şekilde elde etiğimiz, bizim 
adımıza siz veya kuruluşunuz için iş gerçekleştirmek için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi 
temsilcilerimiz, satıcılarımız, danışmanlarımız ve diğer hizmet sağlayıcılarımız ile 
paylaşabiliriz.  Bu hizmet sağlayıcılara yalnızca bu işlevleri yerine getirmek için makul olarak 
gerekli olan Kişisel Bilgileri açıklarız ve Kişisel Bilgilerinizi alan tüm üçüncü taraflar Kişisel 
Bilgilerinizin gizliliğini korumaya zorunlu tutulacaktır.  Küresel bir işletme olduğumuz için, 
yukarıda belirtilen alıcılar sizin bulunduğunuz yetki bölgesinin dışında yerleşik olabilir.  
 
Johns Manville kişisel bilgilerinizi şunlar için paylaşır: 
 

• Bu sitede yasal veya yasa dışı kullanıcı faaliyeti hakkında gerek Kişisel Bilgiler 
gerek raporlar gerektiren herhangi bir soruşturmada yerel, il, eyalet, federal ve 
uluslararası düzeydeki görevliler ile iş birliği yapmak.  

• Sahtekârlık önleme amaçları için başkalarına bilgi sağlamak dâhil olmak üzere 
hukuki ve mülkiyet haklarımızı oluşturmak, kullanmak veya savunmak. 

• Fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek için veya kuşku duyulan veya gerçek bir 
yasa dışı faaliyet hakkındaki bir soruşturma ile bağlantılı olarak.  

• Kişisel Bilgilerinizin açıklanmasını emretmesi makul olarak muhtemel olan 
herhangi bir mahkeme temsilcisine veya yetkili makama.  

• Geçerli gizlilik yasaları uyarınca izin verilebilir olması durumunda. 
 
Ek olarak, Hizmetler vasıtası ile elde ettiğimiz tüm bilgileri, işimizin tamamını satmamız veya 
aktarmamız (örneğin bir şirket birleşmesi, yeniden organizasyon, tasfiye veya herhangi bir 
başka ticari işlem) durumunda açıklama hakkını saklı tutuyoruz.  İş varlıklarımızın bir 
bölümünün aktarıldığı ve ek kişisel veri aktarma gerekliliklerinin geçerli olabileceği herhangi 
bir varlık anlaşması yer alması durumunda söz konusu varlık anlaşması ile bağlantılı olarak 
Kişisel Bilgileri yalnızca geçerli yasaya uygun şekilde açıklamamızı sağlayacağız.   
Hizmetlerimiz vasıtası ile elde edilen Kişisel Bilgileri bağlı olmayan hiçbir şirkete onun 
doğrudan pazarlama amaçları için satmıyoruz, kiraya vermiyoruz veya başka bir şekilde 
açıklamıyoruz.    
 
Çerezler ve Başka İzleme Teknolojileri Kullanıyoruz 
  
Bilgisayarınıza veya başka bir cihazınıza bir veya daha çok çerez gönderebiliriz.  Ayrıca, web 
sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman izleme pikselleri, etiketler, işaretçiler veya benzer araçlar gibi 
başka teknolojiler kullanabiliriz.  Siz Hizmetlerimiz ile etkileşimde bulundukça, bu teknolojiler 
işletim sisteminiz, tarayıcı türünüz, cihaz türünüz, ekran çözünürlüğünüz, IP adresiniz ve 
diğer teknik bilgilerin yanı sıra gezinme olayları ve oturum bilgileri hakkında veriler 
toplayabilir.  Bu bilgiler Hizmetleri nasıl kullandığınızı anlamamızı sağlar. Sizin izniniz 
olmadan bizim tarafımızdan çerezler kullanılması durumunda bu çerezler veya diğer 
teknolojiler size web sitemizin bazı işlevselliklerini ve çevrim için teklifleri sağlamak veya web 
sitemiz üzerinden talep etmiş olduğunuz Hizmetleri size sağlamak için kesinlikle gereklidir. 
Diğer çerezler (örneğin Hedefleme Çerezleri (aşağıya bakın)) yalnızca izninizi vermiş 
olmanız hâlinde kullanılacaktır. 
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Çerezler nelerdir?  
 

Çerezler standart İnternet günlük bilgilerini ve ziyaretçi davranış bilgilerini toplamak için 
bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz zaman 
çerezler veya benzer teknolojiler vasıtası ile sizden otomatik olarak bilgi toplayabiliriz.  Daha 
fazla bilgi için allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.  
 

JM ne tür çerezler kullanır ve bunları neden kullanır?   
 

Web sitemizde şunlar için çerezler ve benzer teknolojiler kullanıyoruz:  
• Web sitemizi iyileştirmek  
• İzleyici boyutumuzu ve kullanma düzenlerimizi daha iyi anlamak  
• Yeni veya tekrar gelen ziyaretçileri tanımak  
• Web sitemizi ilgi alanlarınıza göre özelleştirebilmemiz için tercihleriniz hakkında bilgi 

depolamak  
• Web sitesini kullanımınızı daha iyi anlamak  
• İlgi alanlarınız ile ilgili yeni içeriğin, etkinliklerin veya hizmetlerin reklamını yapmak  
• Size daha ilgili kişiselleştirilmiş içerik sağlamak  

 
Çerezlerimizi, hepsi OneTrust tarafından yönetilen aşağıdaki kategorilerde sınıflandırıyoruz 
(OneTrust’ın gizlilik ve çerez politikaları hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: 
https://www.onetrust.com/privacy/ ve https://www.onetrust.com/cookie-policy/):  
 
Çerezlerin 
Türleri  

Amaç  

Kesinlikle Gerekli 
Çerezler  

Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve bizim sistemlerimizde 
kapatılamaz.  Bunlar genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik 
ayarlarınızı yapmak, oturum açmak veya formlar doldurmak gibi hizmetler 
için bir talep anlamına gelen işlemlere yanıt olarak yerleştirilir. Bu çerezler 
geçerli yasa kapsamında sizin izninizi gerektirmez. Tarayıcınızı bu çerezleri 
engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz 
ama bunu yaparsanız sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır.  Bu çerezler 
kişiyi belirleyebilen hiçbir bilgi depolamaz  

Hedefleme 
Çerezleri  

Bu çerezler bizim web sitemiz üzerinden veya reklam iş ortaklarımız 
tarafından yerleştirilebilir.  Bunlar bu şirketler tarafından ilgi alalarınızın 
profilini oluşturmak ve kendi sitelerinde size ilgili reklamlar göstermek için 
kullanılabilir.  Bunlar doğrudan Kişisel Bilgi depolamaz ama tarayıcınızı ve 
internet cihazınızı özgün şekilde belirlemeye dayanır. Bu çerezlere izin 
vermemeniz durumunda daha az hedeflenmiş reklamlara 
rastlarsınız. Kişisel verilerin bu çerezler ile ilişkili şekilde işlenmesi sizin 
izninize dayanır. 

https://www.onetrust.com/privacy/
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
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Çerezlerin 
Türleri  

Amaç  

Performans 
Çerezleri  

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için 
ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar.  Bunlar hangi sayfaların 
en çok ve en az beğenildiğini anlamamıza ve ziyaretçilerin web sitemizde 
nasıl hareket ettiğini görmemize yardımcı olur. Bu çerezler tarafından 
toplanan bilgiler toplu duruma getirilir ve normal olarak belirli bir birey ile 
bağlantılandırılamaz. Ama bazı durumlarda toplanan bilgiler sizin ile 
doğrudan bağlantılandırılabilir (kimliğinizi JM’ye açıklamış olmanız koşulu 
ile, örneğin bir hesap oluştururken veya bizden bir istekte bulunurken). 
Performans çerezleri ile ilişkili şekilde işlenen bilgilerin belirli bir durumda 
sizin ile doğrudan bağlantılandırılabilecek olması veya Kişisel Bilgi niteliği 
taşıması durumda bu işlemenin yasal temeli sizin izninizdir.  Bu çerezlere 
izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret etmiş veya sitenin performansını 
ne zaman izlemiş olduğunuzu bilmeyeceğiz.  

İşlevsel Çerezler  Bu çerezler web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına 
olanak verir.  Bunlar bizim tarafımızdan veya hizmetlerini sayfalarımıza 
eklemiş olduğumuz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir.  Bu 
çerezlere izin vermezseniz bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün 
çalışmayabilir. İşlevsellik çerezleri ile ilişkili şekilde işlenen bilgilerin belirli 
bir durumda Kişisel Bilgi niteliği taşıyacak olması durumda bu işlemenin 
yasal temeli sizin izninizdir. 

  
Çerezlerimi nasıl yönetirim?  

 
Web sitemizde çerez tercihlerinizi “Çerez Ayarları” bağlantısına tıklayarak yönetebilirsiniz.    

Web siteniz “İzleme Yok” sinyallerine yanıt veriyor mu?   
 
Tarayıcınızda “İzleme Yok” özelliği etkin ise veya Global Gizlilik Kontrolü sinyali gönderiyor 
ise, Performans Çerezlerini ve Hedefleme Çerezlerini etkinleştirmek için açık izin verdiğiniz 
zamana kadar bunlar etkin olmaktan çıkarılacaktır.  
 
Reklam ve Pazarlama Tercihleri 
  
Kişisel Bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusundaki haklarınıza saygı 
gösteririz.    

 
Kişisel Bilgilerinizin Değiştirilmesi 
  

Hesap ayarlarınıza erişerek veya privacy@jm.com adresinden bizimle iletişime geçerek 
bilgilerinizi doğru durumda tutmak dâhil olmak üzere Kişisel Bilgilerinizde değişiklik 
yapabilirsiniz.  
 

E-posta iletişimleri 
  

İlerideki bu gibi e-postaların aboneliğinden çıkmak için privacy@jm.com adresinden bize 
herhangi bir zamanda e-posta gönderebilir veya bizden aldığınız herhangi bir e-postanın alt 
tarafındaki talimatları izleyebilirsiniz ve biz de sizi tüm pazarlama ve reklam e-postası 
iletişimlerinden hemen çıkaracağız.  Bizden promosyon e-postaları almayı tercih dışı 
bıraksanız bile, sizinle sürmekte olan iş ilişkimiz hakkındaki iletişimler gibi, size promosyon 
dışı e-postalar göndermeye devam edebileceğimizi lütfen dikkate alın.    
 
  

mailto:privacy@jm.com
mailto:privacy@jm.com
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Verileri Nasıl Koruyoruz  
 
Kişisel Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir.  Kişisel Bilgiler dâhil olmak üzere verileri 
kaybolmaya, kötüye kullanılmaya, yetkisiz erişime, açıklanmaya, değiştirilmeye veya imha 
edilmeye karşı korumak için uygun teknik, kurumsal ve idari güvenlik önlemleri 
kullanıyoruz.  Bu çabalara karşın Johns Manville’in bizim tarafımızdan elde tutulan Kişisel 
Bilgilerin güvenliğini garanti edemeyeceğini ne de gönderdiğiniz Kişisel Bilgilerin yolda ele 
geçirilmeyeceğini garanti edemeyeceğimizi lütfen akılda bulundurun.    
 
Kişisel Bilgilerinizi Ne Süre Saklarız 
  
Kişisel Bilgilerinizi, bunların sağlanma amacını yerine getirmek için bunlar artık gerekli 
olmayıncaya kadar saklayacağız.  Geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde mecbur 
olduğumuz takdirde, Kişisel Bilgilerinizi belirli amaçlar için daha uzun süreler boyunca elde 
tutabiliriz.  Sizi, başka kişileri ve kendimizi sahtekârlıktan, suistimalden ve yetkisiz erişimden 
korumak için Kişisel Bilgilerinizi elde tutabiliriz.  Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi, yasal haklarımızı 
korumak için veya bazı iş gereklilikleri için gereken şekilde elde tutabiliriz.    
 
Kişisel Bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasında tartışılan veya geçerli yasa, sözleşme veya 
düzenleme kapsamındaki istisnalara tabi olarak, bunların toplanma amacı için bunlar artık 
gerekli olmayınca veya sizin isteğiniz üzerine sileceğiz.    
 
Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar  
 
Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içermektedir.  Bağlantıya sahip üçüncü 
taraf web sitelerinin içeriğinden veya gizlilik uygulamalarından JM sorumlu değildir.  Bu 
bağlantılar yalnızca kullanıcıya kolaylık sağlama amacını taşımaktadır ve söz konusu 
sitelerin içeriğinin, politikalarının veya uygulamalarının ne de o site tarafından teklif 
edilebilecek olan herhangi bir ürünün veya çözümün JM tarafından sponsorluğunun 
yapılması, tasdik edilmesi veya onaylanması anlamına gelmemektedir.  Bir üçüncü taraf 
bağlantısına tıklayarak JM web sitesinden ayrılmanızdan sonra, ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü 
taraf web sitelerindeki gizlilik beyanlarını “gizlilik” bağlantısına tıklayarak kontrol etmenizi 
tavsiye ederiz - bunlar genellikle her web sayfasının alt tarafında bulunur.  
 
Hizmetlerimizin Çocuklar tarafından Kullanılması  
 
JM, 18 yaşının altındaki çocuklardan herhangi bir Kişisel Bilgi toplama niyetinde 
değildir.  Gerekli izin olmadan bir çocuktan yanlışlıkla veya kasıtsız şekilde Kişisel Bilgi 
topladığımızı veya aldığımızı öğrenmemiz durumunda bunları sileceğiz.  18 yaşının altındaki 
çocuğunuzdan veya onun hakkında yanlışlıkla veya kasıtsız şekilde herhangi bir bilgi 
topladığımıza inanmanız durumunda lütfen privacy@jm.com adresinden veya aşağıdaki 
“Bize Ulaşın” bölümünde verilen bilgiler sayesinde bizimle iletişime geçin.  
   
Bu Beyana Sizin İzniniz  
 
Bu Bildirimi dikkatle okumanızı ve ileride bakmak için kopyasını saklamanızı tavsiye 
ederiz.  Hizmetlere erişmekle, göz atmakla veya onları kullanmakla bu Gizlilik Bildirimini 
okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi teyit edersiniz.  Bu Gizlilik Bildirimini kabul 
etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanmayın.  
 
Hizmetlere nasıl erişildiğine bakılmaksızın bu Gizlilik Bildirimi geçerlidir ve Hizmetleri size 
sağlamamız için kullanılan tüm teknolojileri veya cihazları kapsayacaktır.  Kişisel Bilgi 
politikalarımız veya uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması 

mailto:privacy@jm.com
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durumunda aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde açıklanan yöntemlerle bizimle iletişim 
kurabilirsiniz.  
 
Bu Gizlilik Bildirimdeki Değişiklikler  
 
Tamamlayıcı Bildirimler dâhil olmak üzere bu Gizlilik Bildirimi herhangi bir zamanda 
değiştirilebilir ve bu sayfanın güncellenmiş şeklini JM.com üzerinde yayınlayarak bu gibi 
herhangi bir değişikliği size haber vereceğiz. Gizlilik Bildiriminin en üst tarafındaki tarih onun 
en son ne zaman güncellendiğini belirtir.    
 
Bize Ulaşın 
  
Bu Gizlilik Bildirimine daha erişilebilir bir biçimde nasıl erişileceği dâhil olmak üzere bu Gizlilik 
Bildirimi hakkındaki yorumları veya soruları lütfen privacy@jm.com adresine e-posta ile 
gönderin.  
 
JM ile aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan genel merkezinden şu adresten 
de iletişime geçilebilir:   
 
Johns Manville  
717 17th Street   
Denver, CO 80202, ABD  
İlgili Kişi: Gizlilik İcra Yetkilisi  
Telefon: 1-866-256-1943  
E-posta: privacy@jm.com  
  
JM’nin Alman Veri Koruma Yetkilisi ile şu adresten iletişime geçilebilir: 
   
Johns Manville Europe GmbH   
Olaf Kahlen 
Veri Koruma Yetkilisi Alman JM İştirakleri  
Werner-Schuller-Str.  1   
97877 Wertheim, Almanya   
Telefon: +49(9342)801-206 
E-posta: Datenschutzbeauftragter@jm.com   
   

Avrupa Birliği Sakinleri için Bildirim  
 

Bir AEA veya Birleşik Krallık sakini iseniz AB ve Birleşik Krallık Genel Veri Koruma 
Düzenlemeleri (“GDPR”) kapsamında ek haklarınız olabilir.  Bu ek, bilgilerinizi işlemek, AB ve 
Birleşik Krallık dışına kişisel veri aktarmak için kullanabileceğimiz yasal temeli ve GDPR 
kapsamındaki haklarınızı ele almaktadır.    
 
JM, bu web sitesinin işleticisi olarak, bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan işleme faaliyetleri için 
GDPR anlamında veri sorumlusudur. 
 
Johns Manville  
717 17th Street   
Denver, CO 80202, ABD  
İlgili Kişi: Gizlilik İcra Yetkilisi  
Telefon: 1-866-256-1943  
E-posta: privacy@jm.com 
 
  

https://www.jm.com/
mailto:privacy@jm.com.%C2%A0
mailto:privacy@jm.com
mailto:Datenschutzbeauftragter@jm.com
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Kişisel Bilgi işlemek için yasal temeller nelerdir?  
 
Söz konusu Kişisel Bilgileri işlememiz aşağıdaki yasal temeller uyarınca yapılmaktadır:  
 

• Bir sözleşmeyi yerine getirmek.  Size karşı sözleşmeye dayalı yükümlülükleri 
yönetmek ve yerine getirmek için Kişisel Bilgilerinizi işleyebiliriz.  Ayrıca bir 
sözleşmenin yerine getirilmesi için gereken şekilde Kişisel Bilgilerinizi 
toplayacağız ve işleyeceğiz.  

 
• Yasal yükümlülüklere uymak.  Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak için 

Kişisel Bilgilerinizi işleyebiliriz.  Bunlar, denetlenen hesaplar oluşturmak için her 
türlü gerekliliği, kolluk kuvvetleri, kamu veya devlet makamları ile bilgi paylaşmak 
ve hukuki süreçlere uymak için herhangi bir yasal zorunluluğu içerebilir.  
 

• Meşru çıkarlarımız.  İşleme faaliyetini yürütmekte meşru bir çıkarımız 
bulunmaktadır.  Örneğin, sahtekârlık önleme faaliyetleri ve ağ ve bilgi güvenliğini 
arttırma faaliyetleri yürütmek, kullanma eğilimlerini tanımlamak, promosyon 
kampanyalarının etki düzeyini belirlemek, iş faaliyetlerimizi genişletmek ve 
hizmetlerimizi ve Hizmetlerimizin içeriğini ve işlevselliğini iyileştirmek üzere Kişisel 
Bilgilerinizi işlemek için meşru bir çıkarımız bulunmaktadır.  Meşru çıkarlarımız 
arasında aynı zamanda istediğiniz, görüntülediğiniz, etkileşimde bulunduğunuz 
veya satın aldığınız ürünleri ve hizmetleri size sağlamak, hesabınız veya bizim ile 
etkileşimleriniz hakkında sizinle iletişimde bulunmak da vardır.  Genel olarak, 
Kişisel Bilgilerinizi kullanmamız ile ilişkili olarak bizim tarafımızdan izlenen meşru 
çıkar (i) Hizmetleri kullanımınızın ve/veya (ii) sizinle iş ilişkimizin etkili şekilde 
yerine getirilmesi ve yönetilmesidir. Belirli bir amaç için meşru çıkarımıza 
yaslanmamız durumunda, (a) bu belgede açıklanan işleme faaliyetleri hakkındaki 
düzenli incelemeler ve ile ilgili belgeler, (b) Kişisel Bilgilerinizin veri gizliliği 
süreçlerimiz ile korunması, (c) işleme faaliyeti hakkında sağladığımız şeffaflık ve 
(d) işleme faaliyeti ile ilişkili olarak sahip olduğunuz haklar göz önüne alındığında, 
bizim meşru çıkarımızın sizin çıkarlarınız ve haklarınız veya özgürlükleriniz 
tarafından geçersiz bırakılmadığı görüşünde oluruz. 
 

• İzin.  Kişisel Bilgilerinizin kullanılmasına izin vermiş olmanız.  İzin verdikten sonra 
fikrinizi herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz.    
 

• Yasal taleplerin kullanılması ve savunulması için gerekli olması.  Siz bize karşı bir 
talep öne sürerseniz veya biz size karşı bir talep öne sürersek Kişisel Bilgilerinizi 
bu talep ile ilişkili şekilde işleyebiliriz.  

 
Kişisel Bilgi Aktarımları  
  
JM, genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan küresel bir şirketler grubudur.  JM 
küresel bir düzeyde faaliyet gösterdiğine göre ana ülkenizin dışındaki başka ülkelere Kişisel 
Bilgi aktarmamız gerekebilir.  Örneğin AB, bir AEA üyesi ülke, İsviçre veya Birleşik Krallık 
içinde bulunduğunuz sırada sağladığınız hakkınızdaki Kişisel Bilgiler Amerika Birleşik 
Devletleri’ne aktarılabilir.  Amerika Birleşik Devletleri yeterlilik kararlarına veya yeterlilik 
düzenlemelerine sahip değildir.  Söz konusu aktarım için açık izninizi aldığımız takdirde veya 
Kişisel Bilgileri aktarmak bizim meşru çıkarımıza ise, GDPR, siz ile JM arasındaki bir 
sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu zaman bu gibi aktarımlara izin vermektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasalar GDPR veya sizin bulunabileceğiniz başka yetki 
bölgelerinin yasaları kadar koruyucu olmayabilir.    
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AB’den, AEA’dan veya Birleşik Krallık’tan veya sınır ötesi yükümlülüklere sahip başka bir 
ülkeden Kişisel Bilgi aktarmamız durumunda Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış 
Standart Sözleşme Maddelerini kullanmak gibi veya sizin izniniz ile uygun bir koruma önlemi 
sağlayacağız.  Örneğin, JM’nin ABD şirketi ve onun AB iştirakleri, Standart Sözleşme 
Maddelerini içeren şirketler arası bir anlaşma yapmıştır.  Bu şirketler arası anlaşma, JM’nin 
Kişisel Bilgileri kullanması için yasal gereklilikleri belirtmekte ve JM’nin Kişisel Bilgileri 
korumak ve güvene almak için kullandığı teknik ve kurumsal önlemleri 
açıklamaktadır.  Koruma önlem(ler)inin kopyasını almak için lütfen yukarıdaki “Bize Ulaşın” 
bölümünde sağlanan bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.  
 
Avrupa Sakinlerinin Hakları 
  
Bir AEA veya Birleşik Krallık sakini olarak, elimizde bulunan Kişisel Bilgileriniz ile ilişkili 
olarak, bazı koşullara tabi olmak üzere aşağıdaki önlemleri almamızı isteyebilirsiniz:  
 

• Erişme Hakkı: Hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin işlenip işlenmediği hakkında teyit 
isteyebilirsiniz ve işleniyor ise Kişisel Bilgilere erişebilirsiniz. 

• Düzeltme Hakkı: Hakkınızdaki doğru olmayan Kişisel Bilgilerin düzeltilmesini bizden 
elde etme hakkına sahipsiniz. 

• Silme Hakkı: Bazı koşullar altında, hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin silinmesini bizden 
elde etme hakkına sahipsiniz. 

• İşlemeyi Kısıtlama Hakkı: Bazı koşullar altında, Kişisel Bilgilerinizi işlemeyi 
kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. 

• Veri Taşınabilirliği Hakkı: Bazı koşullar altında, hakkınızdaki Kişisel Bilgileri 
yapılandırılmış, yaygın şekilde kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçim 
içinde alma hakkına sahipsiniz ve bu verileri başka bir sorumluya iletme hakkına 
sahipsiniz. 

• İtiraz Etme Hakkı: Bazı koşullar altında, hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin işlenmesine 
itiraz etme hakkına sahipsiniz. 

 
Haklarınızı kullanmak için lütfen privacy@jm.com adresine e-posta göndererek bir istekte 
bulunun. İsteğinizi işleme koymadan önce kimliğinizi teyit etmeye yardımcı olması için sizden 
belirli bilgiler isteyebiliriz.    
 
GDPR ve geçerli yerel yasalar kapsamında bu hakların istisnalara tabi olduğunu göz önünde 
tutun.  Örneğin, bilgilerin sağlanması başka bir kişi hakkındaki Kişisel Bilgileri açığa 
çıkaracak olması veya söz konusu bilgileri açıklamamızın yasal olarak engellenmiş olması 
durumunda verilerinize erişim reddedilebilir.  Talebinizi reddedersek yasal kısıtlamalara tabi 
olarak nedenini size bildireceğiz.    
  
Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin GDPR’yi ve/veya başka veri koruma yasalarını ihlal ettiğine 
inanmanız durumunda diğer yasal çözüm yollarına zarar gelmeksizin yetkili denetleme 
makamına şikâyette de bulunabilirsiniz. 
 
Veri koruma düzenleyiciniz hakkında burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.  
  

Kaliforniya Sakinleri için Bildirim  
 

Bir Kaliforniya sakini olmanız durumunda Kişisel Bilgileriniz bakımından bazı haklara 
sahipsiniz.    
 
Bu Bildirim yalnız Kaliforniya sakinleri için geçerlidir.  Mevcut veya müstakbel çalışanlardan, 
onların çalışan veya başvuru sahibi olma sıfatı içinde topladığımız Kişisel Bilgiler için geçerli 
olmadığı gibi iş ile ilgili hizmetler veya ürünler sağlamamız veya almamız sürecinde 

mailto:privacy@jm.com
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çalışanlardan, mal sahiplerinden, yönetim kurulu üyelerinden, yetkililerden veya iş 
yüklenicilerden topladığımız Kişisel Bilgiler için de geçerli değildir.    
 
Hangi Bilgileri Toplarız?  
 
Geçmiş 12 ay içinde bir iş amacı ile aşağıdaki Kişisel Bilgi kategorilerini topladık:  
 
Kategori  

  
Örnekler  

  
Toplandı  Bilgilerin Açıklandığı 

Üçüncü Tarafların 
Kategorileri  

  
Tanımlayıcılar  
  

Bir ad, takma ad, posta 
adresi, özgün kişisel 
tanımlayıcı, çevrim içi 
tanımlayıcı, İnternet 
Protokol adresi, e-posta 
adresi, hesap adı, Sosyal 
Güvenlik numarası, sürücü 
belgesi numarası, pasaport 
numarası veya benzer 
tanımlayıcılar.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları 

Kişisel Bilgiler   
  

Bir ad, imza, sosyal 
Güvenlik numarası, fiziksel 
özellikler veya tarif, adres, 
telefon numarası, pasaport 
numarası, sürücü belgesi 
numarası veya devlet kimlik 
kartı numarası, sigorta 
poliçesi numarası, öğrenim, 
istihdam, istihdam geçmişi, 
banka hesap numarası, 
kredi kartı numarası, banka 
kartı numarası veya 
herhangi bir başka mali 
bilgi, tıbbi bilgiler veya 
sağlık sigortası bilgileri.  
  
Bu kategoride bulunan bazı 
Kişisel Bilgiler başka 
kategoriler ile çakışabilir.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları 
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Kategori  
  

Örnekler  
  

Toplandı  Bilgilerin Açıklandığı 
Üçüncü Tarafların 

Kategorileri  
  

Kaliforniya 
Federal Yasası 
kapsamında 
Koruma Altındaki 
Sınıflandırma 
Özellikleri  

Yaş (40 yaş veya daha 
büyük), ırk, renk, soy, ulusal 
köken, vatandaşlık, din 
veya mezhep, medeni 
durum, tıbbi durum, fiziksel 
veya akılsan engellilik, 
cinsiyet (cinsiyet, cinsel 
kimlik, cinsiyet ifadesi, 
gebelik veya çocuk 
doğurma ve ilgili tıbbi 
durumlar), cinsel yönelim, 
gazi veya askerlik durumu, 
genetik bilgiler (ailesel 
genetik bilgiler dâhil).  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları  

Ticari Bilgiler  
  

Kişisel mülk kayıtları, satın 
alınan, elde edilen veya 
dikkate alınan ürünler veya 
hizmetler veya diğer satın 
alma veya tüketme 
geçmişleri veya eğilimleri.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları 

Biyometrik 
Bilgiler  

Parmak izleri, yüz izleri ve 
ses izleri, iris veya retina 
taramaları, tuş vuruşu, 
yürüme şekli veya başka 
fiziksel düzenler ve uyku, 
sağlık veya idman verileri 
gibi bir şablon veya başka 
bir tanımlayıcı veya 
tanımlama bilgileri çıkarmak 
için kullanılan genetik, 
fizyolojik, davranışsal ve 
biyolojik özellikler veya 
davranış düzenleri.  

Hayır  Hiç  

İnternet veya 
Benzer Başka Ağ 
Faaliyeti  
  

Tarama geçmişi, arama 
geçmişi, bir tüketicinin web 
sitesi, uygulama veya 
reklam ile etkileşimi 
hakkındaki bilgiler.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İnternet 
Hizmeti Sağlayıcılar ve Çerez 
Verileri Alıcıları  

Coğrafi Konum 
Verileri  
  

Fiziksel konum veya 
hareketler.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları, 
İnternet Hizmeti Sağlayıcılar 
ve Çerez Verileri Alıcıları  

Duyular ile İlgili 
Veriler  
  

Ses, elektronik, görsel, 
termal, koku alma ile ilgili 
veya benzer bilgiler.    
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları  
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Kategori  
  

Örnekler  
  

Toplandı  Bilgilerin Açıklandığı 
Üçüncü Tarafların 

Kategorileri  
  

Mesleki veya 
İstihdam ile İlgili 
Bilgiler  
  

Şimdiki veya geçmişteki iş 
geçmişi veya performans 
değerlendirmeleri.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları 

Herkese Açık 
Olmayan 
Öğrenim Bilgileri  

Notlar, not dökümleri, sınıf 
listeleri, öğrenci çizelgeleri, 
öğrenci tanımlama kodları, 
öğrenci mali bilgileri veya 
öğrenci disiplin kayıtları gibi 
bir öğrenci ile doğrudan ilgili 
olan ve bir öğretim kuruluşu 
veya onun adına hareket 
eden bir taraf tarafından 
saklanan öğrenim kayıtları.  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar  

Tüketici hakkında 
Çıkarılan 
Çıkarımlar  
  

Bir tüketici hakkında 
tüketicinin tercihlerini, 
özelliklerini, psikolojik 
eğilimlerini, yatkınlıklarını, 
davranışını, tutumlarını, 
zekasını, yeteneklerini ve 
kabiliyetlerini yansıtan bir 
profil oluşturmak için 
yukarıda belirtilen Kişisel 
Bilgilerden çıkarılan 
çıkarımlar.  
  

Evet  Hizmet Sağlayıcılar; İşletim 
Sistemleri ve Platformları, 
İnternet Hizmeti Sağlayıcılar 
ve Çerez Verileri Alıcıları  

Duyarlı Kişisel 
Bilgiler  

Şunları ortaya çıkaran 
Kişisel Bilgiler: (a) Sosyal 
Güvenlik, sürücü belgesi, 
devlet kimlik kartı veya 
pasaport numarası; (b) 
gerekli herhangi bir güvenlik 
veya erişim kodu ile birlikte 
hesap oturum açma, mali 
hesap, banka kartı veya 
kredi kartı numarası, bir 
hesaba erişim olanağı 
veren parola veya giriş 
bilgileri; (c) kesin coğrafi 
konum; (d) ırksal veya etkin 
köken, dini veya felsefi 
inançlar veya sendika 
üyeliği; (e) iletişimin 
amaçlanan alıcısı işletme 
olmadığı sürece bir 
tüketicinin postasının, e-
postasının ve metin 
mesajlarının içeriği veya (f) 
genetik veriler.     

Hayır  Hiç  
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Kategori  
  

Örnekler  
  

Toplandı  Bilgilerin Açıklandığı 
Üçüncü Tarafların 

Kategorileri  
  

   
Bir tüketiciyi özgün şekilde 
belirleme amacı ile işlenen 
biyometrik bilgiler, bir 
tüketicinin sağlığı, cinsel 
hayatı veya cinsel yönelimi 
hakkında toplanan ve 
işlenen Kişisel Bilgiler.     
   
Bu kategoride bulunan bazı 
Duyarlı Kişisel Bilgiler 
başka kategoriler ile 
çakışabilir.  

  
Önceki 12 ay içinde tüketiciler hakkında Kişisel Bilgi satmadık veya paylaşmadık.  16 yaşının 
altındaki reşit olmayan kişilerin Kişisel Bilgilerinin satılması hakkında mevcut bir bilgimiz 
yoktur.    
 
Kişisel Bilgilerin Toplandığı Kaynaklar  
 
Kişisel Bilgilerinizi doğrudan sizden, web sitemiz ile etkileşiminizden, herkese açık 
kaynaklardan ve doğrudan sizden Kişisel Bilgi toplayan üçüncü taraflardan toplarız.  Daha 
fazla bilgi için lütfen yukarıdaki “Hangi Kişisel Bilgileri Topluyoruz” bölümüne bakın.  
   
Kişisel Bilgi Toplanan İş veya Ticaret Amaçları  
 
Kişisel Bilgileriniz şunlar için kullanılır:  

• Size web sitemizi ve içeriklerini sizin cihazınızda uygun ve etkili şekilde sunmak.  
• Bizden istediğiniz bilgileri veya hizmetleri size sağlamak için sizinle iletişim kurmak.  
• İlginizi çekebilecek olan fırsatların, hizmetlerin veya özel etkinliklerin reklamını 
yapmak.  
• Müşteri desteği sağlamak, sorun giderme yapmak, hesapları yönetmek ve isteklere, 

sorulara veya yorumlara yanıt vermek.  
• Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı yürürlüğe 
koymak.  
• Hizmetlerimizde yapılan tüm eklemeler, yükseltmeler veya değişikliler hakkında size 
bildirim yapmak.  

 
Kaliforniya Sakinlerinin Hakları 
  
Kaliforniya sakinleri Kişisel Bilgiler ile ilgili bazı haklara sahiptir.  Bu bölüm haklarınızı 
anlatmakta ve bu hakların nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.    
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Hak  Açıklama  
Toplanan, açıklanan, 
paylaşılan veya satılan 
Kişisel Bilgiler hakkında 
Bilme Hakkı  

Hakkınızda hangi Kişisel Bilgileri topladığımızı, kullandığımızı ve 
üçüncü taraflara açıkladığımızı talep etme hakkınız 
vardır.  Hakkınızda toplanan belirli bilgi unsurlarını açık şekilde 
istemediğiniz sürece, Bilme Hakkı isteğinize yanıt olarak 
aşağıdaki bilgileri alacaksınız:     
• Toplanan, satılan veya paylaşılan Kişisel Bilgi 
kategorileri. 
• Kişisel Bilgilerin toplandığı kaynakların kategorileri.   
• Kişisel Bilgilerin satıldığı, paylaşıldığı veya açıklandığı 
üçüncü tarafların kategorileri.   
• Kişisel Bilgi toplamanın, paylaşmanın veya satmanın iş 
veya ticaret amacı.   
• Bir iş amacı için açıklanan Kişisel Bilgi Kategorileri ve 
bunların bir iş amacı için açıklandığı kişilerin kategorileri.   

  
İsteğinizin açıkça temelsiz veya aşırı olduğunu belirlemediğimiz 
sürece bu bilgiler size ücretsiz olarak sağlanacaktır.  Bu bilgileri 
12 aylık bir dönem içinde iki kez isteyebilirsiniz.   
  
Bir tüketicinin Bilme Hakkının bazı istisnaları vardır.  Bir istisna 
geçerli olduğu takdirde yanıtımızda belirteceğiz  

Silme Hakkı  Sizden toplamış olduğumuz hakkınızdaki herhangi bir Kişisel 
Bilgiyi doğrulanabilir bir istek almamız üzerine bizim ve hizmet 
sağlayıcılarımızın silmesini isteme hakkınız vardır.  Bu hak bazı 
istisnalara tabidir.  Bir istisna geçerli olduğu takdirde yanıtımızda 
belirteceğiz.  

Düzeltme Hakkı  Kişisel Bilgilerin özelliği ve Kişisel Bilgileri işlemenin amaçları göz 
önüne alınarak, geçerli ise hakkınızdaki yanlış Kişisel Bilgileri 
düzeltmemizi isteme hakkınız vardır.  

  
İsteklerin sunulması  
 

Kaliforniya tüketici haklarınızı kullanmak için lütfen privacy@jm.com adresine e-posta 
göndererek veya 1-866-256-1943 numaralı ücretsiz telefon ile istekte bulunun.  
  

İsteklerin doğrulanması  
 

Yukarıda açıklanan yollardan birisi ile alınan bir isteği işleme koymak için, isteği sunan kişinin 
geçerli Kaliforniya tüketicisi veya Kaliforniya tüketicisinin adına hareket etme yetkisine sahip 
bir temsilci olduğunu doğrulamak zorundayız.  Bir hak isteğini işleme koymak için bir 
Kaliforniya tüketicisinin kimliğini doğrulamak için, kayıtlarımızla karşılaştırmak üzere üç 
taneye kadar Kişisel Bilgi unsuru isteyebiliriz.  Ayrıca, Kişisel Bilgileri isteğe konu olan 
tüketiciden, yalan yere yemin etme cezası altında imzalı bir beyan da isteyebiliriz.    
 
Doğrulanabilir bir tüketici isteğinde bulunmak, bizde bir hesap oluşturmanızı gerektirmez.    
İsteğinizde sağlanan Kişisel Bilgileri yalnızca kimliğinizi doğrulamak ve isteğinizi yanıtlamak 
için kullanacağız.  Bir isteğin sahte olduğuna inanmak için nedenimiz olduğu zaman 
Kaliforniya tüketicilerinin kimliğini doğrulamak için gereken şekilde ek önlemler alma hakkını 
saklı tutuyoruz.  
 
  

mailto:privacy@jm.com
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Yetkili temsilciler  
 

Kaliforniya Eyalet Sekreterliğinde tescilli olan bir kişi veya şirket seçebilir ve istekler sunmak 
üzere sizin adınıza hareket etmek için ona yetki verebilirsiniz (“Yetkili Temsilci”).  Bir Yetkili 
Temsilci kullanmayı tercih ettiğiniz takdirde Yetkili Temsilciye isteğinizi sunmak için izin 
vermek üzere ona yazılı izin vermenizi gerekli tutuyoruz. Ayrıca kimliğinizi doğrulamanızı da 
gerekli tutuyoruz.  Bunun yapılmaması JM’nin isteğinizi reddetmesi ile sonuçlanabilir.  
 

Kanada Sakinleri için Bildirim 

Bir Kanada sakini olmanız durumunda, JM’nin faaliyet gösterdiği Kanada’daki her yetki 
bölgesi içinde geçerli gizlilik mevzuatı kapsamında ek haklarınız olabilir ve bunları arasında 
Kişisel Bilgileri Koruma Yasası (Alberta) veya Kişisel Bilgileri Koruma ve Elektronik Belgeler 
Yasası (Kanada) bulunabilir. Bu ek, Kanada dışına kişisel veri aktarılmasını ve Kanada 
gizlilik yasası kapsamındaki haklarınızı ele almaktadır.    

Kanada Dışına Kişisel Veri Aktarımları 

Yukarıda belirtildiği gibi, Kanada dışında başka ülkelerdeki hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü 
taraf hizmet sağlayıcılara Kişisel Veri aktarmamız gerekebilir.  Örneğin Kanada içinde 
bulunduğunuz sırada sağladığınız hakkınızdaki Kişisel Bilgiler Kanada dışına Amerika 
Birleşik Devletleri’ne veya AEA’ya aktarılabilir.  Kişisel Bilgilerin Kanada dışına aktarılması 
veya orada depolanması durumunda bunlar o yabancı yetki bölgesinin yasalarına tabidir ve 
bunlar o yetki bölgesinin devleti, mahkemeleri veya kolluk kuvvetleri veya düzenleyici 
makamları tarafından erişilebilir durumda olabilir. Daha çok ayrıntı istemeniz durumunda 
lütfen Gizlilik İcra Yetkilimiz ile iletişime geçin. 

Kanada Sakini Hakları 

Bir Kanada sakini olarak, elimizde bulunan Kişisel Bilgileriniz ile ilişkili olarak, bazı koşullara 
tabi olmak üzere aşağıdaki önlemleri almamızı isteyebilirsiniz:  

• Erişme Hakkı: Bizim tarafımızdan depolanan Kişisel Bilgilere erişim isteyebilirsiniz. 
• Düzeltme Hakkı: Hakkınızdaki doğru olmayan Kişisel Bilgilerin düzeltilmesini bizden 

elde etme hakkına sahipsiniz. 
• Silme Hakkı: Bazı koşullar altında, hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin silinmesini bizden 

elde etme hakkına sahipsiniz. 
• İşlemeyi Kısıtlama Hakkı: Bazı koşullar altında, Kişisel Bilgilerinizi işlemeyi 

kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. 
• İzni Geri Çekme Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olmanız 

durumunda izninizi ileride etkili olmak üzere herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.  
• İtiraz Etme Hakkı: Bazı koşullar altında, hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin işlenmesine 

itiraz etme hakkına sahipsiniz. 

Haklarınızı kullanmak için lütfen privacy@jm.com adresine e-posta göndererek bir istekte 
bulunun. İsteğinizi işleme koymadan önce kimliğinizi teyit etmeye yardımcı olması için sizden 
belirli bilgiler isteyebiliriz.    

Geçerli Kanada yasaları kapsamında bu hakların istisnalara tabi olduğunu göz önünde tutun. 
Anlaşmazlıkları ve/veya şikâyetleri bu Politikaya ve geçerli yasalara göre çözümlemeye 
çalışacağız.  

mailto:privacy@jm.com


 
 

16 | P a g e  
 Son güncelleme: 8 mart 2023 

 

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin Kanada gizlilik yasasını ve/veya başka veri koruma yasalarını 
ihlal ettiğine inanmanız durumunda diğer yasal çözüm yollarına zarar gelmeksizin yetkili 
denetleme makamına şikâyette de bulunabilirsiniz. 

 


