Security Assist Mobil Android Uygulamaları Gizlilik Politikası

İ şbu Gizlilik Politikası, Securit Assi st G üv enlik Danı şm anlı ğı Tic. Lt d . ‘e ait Securit y
Assi st Mobil Uygul aması na eri şim sağl ayacak ki şil eri n (Kull anı cıları n) Mobil
Uygul amayı cihazl arı na yükl emesi giri ş yapmaları il e bi rlikte yürürl üğe girmi ş
olacaktır.
İ şbu Gizlilik Politikası Securit Assi st G üv enlik Danı şmanlı ğı Tic. Lt d . Security
Assi st ’nin Mobil Uygul ama kapsamındaki hizmetlerden Kullanı cıları yararl andı rmak
am acı yla Kullanı cılara ait bil gil eri n; t opl anması, kull anılması v e i şl enmesine ili şki n
hükümleri içermekt edir. S ecurity Assi st Mobil işbu Gizlilik Politikası hükümlerini,
dilediği zaman Mobil Uygulamasında yayınl amak suretiyle, tek t araf lı olarak
deği şti rebilir. S ecurity Assi st Mobil ’in deği şi klik yapt ığı Gi zlilik Politikası hükümleri, i ş
bu Mobil Uygul amada yayı nlandığı tariht e yürürl üğe girer.

1. Yer ve Cihaz Bilgisi'ne Erişilmesi
Kullanı cılar Mobil Uygul amayı yükl eyerek giri ş yaptı klarında ci haz bilgileri (ci hazı n
ekranı nı n açık ol up olmama, GPS ayarı nı n durum una dair bilgiler), ki şi bilgileri v e
gerçek zamanlı olarak yer bil gileri kont rol edilerek bulundukları yer bil gileri ne
müşt erini n i st edi ği zaman ul aşıl abilecekti r. Mobil Uygulama kapsamında edi nilecek
yer bil gileri sunucularda k ayıt altı na alı nmayacak olup, Kull anıcıl arı n kendi i stekleri
doğrult usunda mobil uygul ama harita ara yüzünde k onum göndermel erine ol anak
v erilmi ştir.
Ki şi bilgil eri, Kull anı cı nın i steği halinde uygulama içeri si nde sunulmuş ol an t el ef on
numaralarına arama yapabilmek, mail adresleri ne mail at abilmek içi n alınır, .

2. Kullanıcı İzinleri
Uygul amanın özellikl eri nin cihaz il e uyumlu çalı şabilmesi için Kullanıcı t araf ından
onaylanması gereken v e onayl anmadan alınmış i zinl erdir.

2.1 Konum İzni
Bu izi n Kullanıcını n cihazı nı n konumunu almak içi n i st enir. Kullanım durumu; Harit a
ekranı nda Kull anı cı nın kendi konumunu göndermesi halinde, en yakı n personelimizin
müşt erimize ul aşmasına olanak sağl amakt adır.

2.2 Telefon İzni
Bu izi n Kullanıcını n cihazı nı n durumunu almak içi n i st enir. Kullanım durumu; Ayarl ar
ekranı nda Kull anı cı nın terci h etmesi hali nde t el ef onun bekl eme durumuna
geçmemesi ne (uygul ama açık iken ekranı n kapanmaması) ol anak v erir.

3. Uygulama Yaş Sınırı
Security Assi st Mobil Android Uygulaması Securit Assi st Güv enlik Danı şm anlı ğı
Tic. Lt d nin belirlemi ş olduğu müşterileri kapsam akt adır. Dolayı sı yla Security Assi st
f irmasının belirlemi ş olduğu t üm yaş grupları Security Assi st Mobili
kullanabilmektedir.

4. Marka ve Telif Hakkı
Securit Assi st G üv enlik Danı şmanlığı Tic. Ltd . adına kayıtlı Securit y Assi st Mobil v e
diğer kayıtlı marka v e eserl eri n (Mobil Uygulamanın; t asarım, metin, imge v e diğer
kodlar da dahil v e f akat bunlarla sınırlı olmamak kaydı yla tüm el emanlarını n) izinsiz
kullanılması , çoğaltılması , kopyalanması, depo edilmesi v e kanuna aykırı di ğer bütün
hall er, 556 sayılı Markaları n Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846
sayılı Fikir v e Sanat Eserleri Kanunu v e diğer il gili mev zuat uyarınca Kullanıc ı 'nın
sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, i şbu Gizlilik Politikası nı kabul etmekle Security
Assi st Mobil Marka v e Logosu'nun kull anımına ili şki n kurallara uygun dav ranacakları nı
kabul, beyan v e t aahhüt ederler. Kullanıcı 'ların i şbu madde hükmüne aykırı
dav ranması durumunda, Security Assi st Mobil bu durumun düzeltilmesi ni Kullanıcı 'dan
t alep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı 'ya önceden haber v ermeksizin Kullanıcı 'nın
üyeliği ni geçici v eya kalıcı olarak i ptal edebilir v e yasal yoll ara başv urabilir.

5. Hizmet ve Gizlilik Koşulları
Securit Assi st G üv enlik Danı şmanlığı Tic. Ltd Mobil Uygulama'da yer alacak ürün v e
hizmetlerle il gili ol arak garanti v ermemekt edir. İ şbu Mobil Uygulamada yer al acak,
f iyat, ürün, kampanya v e promosyon bilgileri; ki şiye, yere v e f irmaya göre f arklılıklar
göst erebil eceği gi bi S ecurity Assi st Mobil’de Mobil Uygulama'da yer al an bil gilerde
önceden bi r bildirim yapmaksızı n deği şi klik yapm a hakkı na haizdir.

