Phoenix Contact'ta veri koruma
irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size ki isel verilerinizin
korunmas na yönelik yakla
z hakk nda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz.
Ki isel verilerin korunmas özellikle yar n internet tabanl i modelleri söz konusu oldu unda ve
internet tabanl ekonomiler geli tirilirken çok önemlidir.
Personelimiz ve görevlendirilmi hizmet sa lay lar z gizlili e ve Federal Veri Koruma
Kanunu ve di er zorunlu ilgili veri koruma düzenlemelerinin hükümlerine riayet etmeyi taahhüt
eder.
Phoenix Contact, bu veri koruma beyan nda ki isel verilerin korunmas na adanm
vurgulamay amaçlamaktad r. Ki isel verilere, örne in isminiz, posta adresiniz, hesap numaran z
ile birlikte e-posta adresiniz ve size ait di er bilgiler dahildir.
daki beyanda size verilerinizi nas l koruma niyetimiz oldu una dair genel aç klamalar
sunulmaktad r.

Ki isel verilerin kullan

ve dola

Bize internet sitemiz üzerinden veya di er kanallardan verdi iniz ki isel veriler (örn. isminiz,
adresiniz veya e-posta adresiniz) sadece sizinle ileti im kurmak için kullan r ve münhas ran
verilerinizi verirken sizin amaçlad
z amaç için toplan r, i lenir ve kaydedilir.
Ek olarak, bu verileri size zaman zaman teklif göndermek ve sizi yeni ürünler, hizmetler
ve ilgilenebilece iniz di er eyler hakk nda bilgilendirmek için kullanaca z. Ki isel
verilerinizin kullan na dair izninizi bizimle info@phoenixcontact.com adresinden irtibat kurmak
suretiyle iptal edebilirsiniz.
Phoenix Contact irketindeki bilgiler gerekirse, Phoenix Contact Grubundaki irketlere, hizmet
sa lay lara veya di er üçüncü ah slara da aktar lacakt r. Bu; sipari in i leme al nmas , etkinlik
ve seminer kay tlar gibi sizin taraf zdan talep edilen hizmet veya i lemlerin gerçekle tirilmesi,
mü teri hizmetleri amaçlar yla veya size ürünler ve hizmetler hakk nda bilgi vermek amac yla
gerekli olabilir. Ki isel veriler üçüncü ah slara akt rken, bunu kendi hizmetlerimizin verilmesi
için gerekli olan bilgiler ile s rlayaca z. lgili üçüncü ah s bu ki isel verileri yaln zca ihtiyaç
duyulan hizmetin verilmesi veya sipari inizde smarlanan gerek duyulan i lemin yap lmas için
kullanmak zorundad r. Bu yap rken, hizmet sa lay lar Veri Koruma Kanununa uymakla
yükümlüdür. Serverlar zda saklanan ki isel verilerinizi, kanunlar n yetkili k ld mercilerce
talep edilmesi halinde, saklanan veri ve söz konusu veriye ili kin gerekli tüm bilgilerle birlikte
gecikmeksizin talepte bulunan merci’ ye sa lamakla yükümlüyüz.
Ki isel verilerinizi pazarlama amaçlar yla üçüncü ah slarla asla payla may z, onlara
satmay z veya ba ka bir ekilde vermeyiz.
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Bu internet sayfas nda veri i leme
Güvenlik ve teknik sebeplerle, Phoenix Contact taray
z taraf ndan sistem protokollerine
iletilen bilgileri otomatik olarak i ler. Buna potansiyel olarak a
dakiler dahildir:
Taray tipi/sürümü
Kullan lan i letim sistemi
Sistemlerimizde istenilen URL'ler (internet siteleri)
Ba vuran URL (internet sitemize ba vuran internet sitesi)
Siteye eri en bilgisayar n makine ad ve tam IP adresi
Ça tarihi ve saati
Ça lan veri hacimleri ve dosya tipleri
Bu veriler di er veri kaynaklar ile konsolide edilmez veya istatistiki olarak de erlendirilmez.
IP adreslerine dair notlar:
IP adresleri internet sitelerinin ve verilerin sunucular zdan taray lar za iletilmesi için
elzemdir. Onlar internet sunucular zdan talep etti iniz bilgiler için "adrestir". IP adresleri
ki isel veri say r ve dolay yla yaln zca teknik olarak gereken ölçüde taraf zca kullan r.

nternet sitemizde kaydolmak
nternet sitemiz ancak ki isel bilgilerinizin önceden kaydedilmesi ile kullan labilecek olan
hizmetler – örne in, favoriler listelerinin kal olarak kaydedilmesi ve ürün kar la rmalar
veya fiyat teklifi talepleri ve kaydedilmesi – içerir. En az ndan, isminiz ve geçerli bir e-posta
adresi kay t amaçlar için zorunludur.

Ayr ca bize kendiniz hakk nda ek bilgiler verme seçene iniz de vard r (unvan z, irket, ilgili ise:
Phoenix Contact mü teri numaran z, posta adresi, telefon numaras ). Bu verilerin baz lar eshop'umuz arac
yla internetten sipari verilmesi gibi internet sitemizdeki geni letilmi hizmetler
için zorunludur. Bu hizmetlerin aktivasyonu için, sizinle daima önceden irtibat kuraca z.
Kay t süreci esnas nda iste e ba olarak verilen veriler portala kay t olman n ard ndan
sizinle irtibat kurulmas ve ayr ca Phoenix Contact' n kendi reklam amaçlar için kullan r.
Bunlara mü teri master veritaban
n güncellenmesi veya size ürünlerimiz ve
hizmetlerimiz hakk nda bilgi verilmesi dahildir.
Her zaman info@phoenixcontact.com adresine bu konuda bir e-posta göndermek suretiyle
verilerinizi kaydetmemiz ve size tan m materyali göndermemiz için bize vermi oldu unuz izni
iptal edebilirsiniz. Hesab
tamamen silmek istemeniz halinde bu e-posta adresi ile de temas
kurabilirsiniz.
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Bülten
nternet sitemizde yay nlanan bültenin bir kopyas alabilmeniz için geçerli bir e-posta
adresi istiyoruz. Kendiniz hakk nda ek bilgiler verme seçene ine de sahipsiniz (unvan, isim,
irket, posta adresi). Kay t i leminin ard ndan, bizden bir link içeren bir e-posta alacaks z. Bu
link, bülteni almak istedi inizi teyit etmek için kullan r ("çift opt-in"). Bu bize vermi oldu unuz
e-posta adresini do rulaman n ve üçüncü ah slar n e-posta adresinizi kullanarak bülten
sipari i vermesini önlemesinin sa lanmas n bir arac r.
Bülten kayd s ras nda iste e ba olarak verilen veriler bültenin size ki isel olarak hitap
etmesi ve ayr ca Phoenix Contact' n kendi reklam amaçlar için kullan r. Buna mü teri master
veritaban
n güncellenmesi veya size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk nda bilgi verilmesi
dahildir.
Her zaman verilerinizi kaydetmemiz ve size tan m materyali göndermemiz için bize vermi
oldu unuz izni iptal edebilirsiniz. Bülten aboneli inden ç kmak için lütfen bizden ald
z bülten
veya reklamlardaki unsubscribe i levini kullan n. Ayr ca, info@phoenixcontact.com adresine bir
e-posta göndererek abonelikten ç kmak istedi inizi belirtebilirsiniz.
Bülteni da tmas için bir Alman hizmet sa lay
kullan yoruz. Bu hizmet sa lay
, veri
Koruma Kanununa riayet etmekle mükelleftir ve dolay yla verilerinizin asla üçüncü
ah slara aktar lmamas veya Phoenix Contact haberlerinin gönderilmesi d nda amaçlar
için kullan lmamas sa yoruz.
E-posta bültenimiz özel Phoenix Contact internet sitelerine linkler içerebilir. Bu ekilde, pazarlama
inisiyatiflerimizin etkinli ini ölçebiliyoruz. Bu de erlendirmeler anonim verilere dayand r, yani
veriler size kadar izlenemez. Ek olarak, bültenler üçüncü ah s internet sitelerine yönelik linkler de
içerebilir.

Kariyer internet sitesinde ba vuru verileri
Ba vuru Portal nda bize kay t ve/veya ba vurunuzun bir parças olarak verdi iniz ki isel
verileriniz sizinle ileti im kurmak amac yla ve yaln zca i e al m süreçlerinin bir parças olarak
toplan r, i lemden geçirilir ve depolan r.
Verilerinizin depolanmas için verdi iniz izni uygun bir referans ile
karriere@phoenixcontact.com adresine e-posta göndermek suretiyle iptal edebilirsiniz.
Sonuçta, hesab
silmek zorunda kal z. Alternatif olarak, "Overview" sekmesi alt nda aday
profilinde "Delete registry"yi çal rmak suretiyle verilerinizi silebilirsiniz.
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Çerezler
nternet sayfalar z birkaç lokasyonda çerez kullan r. Çerezler bilgisayar zda depolanan ve
taray
z taraf ndan kaydedilen küçük metin dosyalar r. Onlar internet sayfalar
n daha
kullan dostu, etkin ve güvenli hale getirilmesi için kullan r. Bu itibarla, örne in Phoenix
Contact' n internet katalogunda bir kullan oturumunun teknik uygulanmas na imkan verirler.
Ayn zamanda, bu çerezler bize kullan ihtiyaçlar na uygun ekilde internet sitelerimizi optimize
etmemizi sa layan bilgiler verir, örn, www.phoenixcontact.com adresine girildi inde yerel
internet sitelerine direkt link.
Taraf zca kullan lan çerezlerin ço unlu u oturum çerezleridir. Bunlar internet sitemizden
kt
zda otomatik olarak silinir. Daha uzun sürelerle kaydedilen baz çerezler de kullan r.
Bir çerezin maksimum depolanma süresi bir y la kadar olabilir, örne in, internet sitemizde tercih
etti iniz dili kaydederken.
nternet sitelerimizdeki tüm çerezler yaln zca hiçbir ki isel veri olmaks
anonimle tirilmi formatta teknik bilgiler içerir.

n, takma isim verilmi veya

Çerezlerin kaydedilmesini engellemek istiyorsan z, taray
n ayarlar nda "Do not accept
cookies" seçene ini seçin. Taray
z çerez kabul etmeze, internet sitelerimizin i levlerinin
kapsam ciddi ekilde s rlanabilir. Art k bir dizi i lev kullan lamaz.

nternet analizleri
Veriler sitemizin analiz edilmesi ve sürekli olarak iyile tirilmesi amac yla WiredMinds AG Stuttgart
Almanya taraf ndan toplan r ve internet sitemizde anonimle tirilmi bir formatta i lenir. Çerezler
ve piksel etiketleri bu amaçla kullan r ("izleme pikseli teknolojisi "). Piksel etiketleri, bir internet
sitesinin içinde yer alan küçük, görünmez karakterlerdir. letilen verilerin toplanmas ve analiz
edilmesi Phoenix Contact' n Phoenix Contact internet sitelerinin ziyaretçilerinin davran lar
tan mlamas sa lar. Tan mlama bilhassa ilgili Phoenix Contact internet sitelerinin ve ziyaretçilerin
co rafi lokasyonunun kullan
ile muhtelif ilgili alanlar na dikkat çeker.
Al nan veriler münhas ran Phoenix Contact' n kullan
için i lenir ve Phoenix Contact Grubu
ndaki üçüncü ah slara aktar lmaz. Benzer ekilde, bu veriler kesinlikle ba ka amaçlar için
kullan lmaz veya sat lmaz. IP adresleri kaydedildiyse, bunlar al nmalar n ard ndan derhal son
say lar kümesinin silinmesi suretiyle anonim hale getirilir.
Web analytics sunucusu münhas ran Almanya Federal Cumhuriyeti topraklar nda
kullan lacakt r. Keza, WiredMinds Alman ve Avrupa veri koruma hukukuna ve uluslararas
olarak tan nm yüksek standartlara uyar. WiredMinds' n Alman veri koruma kanunlar na
riayeti, istek üzerine yap lan bir denetimde TÜV taraf ndan da onaylanm r. TÜV raporunu
görmek için WiredMinds internet sitesine yönelik bir link için a
okuyunuz.
Davran sal verilerinizin anonim de erlendirmesini kabul etmiyorsan z, lütfen a

daki linke t klay n.
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konulmas suretiyle yap ld
lütfen not edin. Taray çerezlerinizi silerseniz veya bir sonraki
ziyaretinizde farkl bir taray kullan rsan z, linke tekrar t klaman z gerekir.

WiredMinds – exclude from website tracking
WiredMinds – privacy policy
WiredMinds – TÜV report
(pdf)

Ki isel verilerin kullan

na ve dola

na dair tamamlay

notlar

Phoenix Contact adli veya düzenleyici kurum kararlar neticesinde verilerinizi ve tekabül eden
bilgilerinizi aç klamaya zorlanabilir. Verilerinizi iddiada bulunmak veya yasal hak taleplerine kar
savunma yapmak amac yla kullanma hakk
sakl tutuyoruz. lgili hukuka uygun olarak,
yasad faaliyetler, üphelenilen sahtekarl k ve Phoenix Contact' n kullan m hüküm ve
ko ullar na ayk klar n ara
lmas , engellenmesi ve onlara dair tedbir al nmas için ki isel
veriler ve di er verileri kaydetme ve ba kalar na aktarma hakk
sakl tutuyoruz.

Güvenli nternet ileti imi
Ki isel verilerinizin teknik ve kurumsal önlemler kullan larak üçüncü ah slar n eri emeyece i
bir ekilde iletilmesini ve kaydedilmesini sa lamak için elimizden gelen çabay gösteriyoruz.
Genel bir kural olarak, internet güvensiz bir ortam kabul edilir. Örne in telefon hatlar n aksine,
internet üzerinden veri iletilmesi yetkisiz üçüncü ah slarca daha kolay bir ekilde izlenebilir,
kaydedilebilir ve hatta modifiye edilebilir. Sizinle olan ileti imlerin gizlili ini sa lamak için AES
256 bit SSL ifreleme kullan yoruz. Phoenix Contact taraf ndan kullan lan ifreleme en son
teknolojik ilerlemelere istinaden güvenli say lmaktad r. Daha önceki sürümlere ait i letim
sistemleri ve taray lar da bu güvenlik seviyesini yakalamaktad r. Gerekirse, bu üstün nitelikli
ifrelemenin kullan
sa lamak için bilgisayar zdaki i letim sistemi ve taray
güncellemelisiniz.
ifreleme yap lmadan e-posta ile ileti im kurulurken, eksiksiz veri güvenli i garanti
edilemez, bu nedenle gizli bilgiler için posta hizmetinin kullan
tavsiye ediyoruz.
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Bu Gizlilik Politikas nda yap lan Güncellemeler
Phoenix Contact yeni hizmetler ba lat rsa, internet prosedürlerini de tirirse veya internet ve
elektronik veri i leme güvenli i teknolojisi daha geli tirilirse, bunlar veri koruma beyan nda
güncellenir. Dolay yla, bu beyan gereken ekilde de tirme veya tadil etme hakk
sakl
tutuyoruz. Güncel sürüm burada yay nlanacakt r.

Bilgi edinme hakk / ki isel verilerin de

tirilmesi ve silinmesi

Bu veri koruma beyan nda de inilmeyen herhangi bir sorunuz olmas veya belirli bir husus
hakk nda daha ayr nt bilgi istemeniz halinde, lütfen bizimle temas kurun.
Ki isel verilerinizin kaydedilmesini kabul etmiyorsan z veya bu veriler yanl hale gelirse, yasa
hükümleri kapsam nda talebiniz üzerine verilerinizin düzeltilmesini, engellenmesini veya
silinmesini sa layaca z. Talep üzerine, size depolad
z tüm ki isel verilerinizin listesini
gönderece iz. Bunu yapmak için, ileti im adresi:
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg (Almanya)
Tel. +49 5235 3-00
Faks +49 5235 3-41200
info@phoenixcontact.com.
Ki isel verilerinize dair talepleri i leme koymak için hüviyet kan

istedi imizi bilmenizi istiyoruz.

Veri Koruma Yöneticisi
Phoenix Contact taraf ndan ki isel verilerin toplanmas na, i lenmesine veya kullan lmas na dair
genel sorular ile birlikte verilerinize veya ki isel verilerinizin düzeltilmesine, engellenmesine veya
silinmesine dair genel bilgiler için lütfen bizimle yaz
ekilde a
daki adresten temas kurun:
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
– Datenschutzbeauftragter –
– Data Protection Officer –
Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg (Almanya)
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Federal Veri Koruma Kanununun anlam dahilinde sorumlu merci
Merkez:
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg (Almanya)
Tel. +49 5235 3-00
Faks +49 5235 3-41200
info@phoenixcontact.com.

Güncelleme: 25 ubat 2014

