GİZLİLİK POLİTİKASI
1. Web sitemizi kullandığınızda Gizlilik İ lkelerine tabii olacaksınız. Bu metni siteye her
girişinizde gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
2. Verdiğiniz kişisel bilgiler FASHION RETAIL, S.A. sorumluluğu altında aşağıdaki
amaçlar için muhafaza edilecektir:
i. Sizinle bizim aramızdaki herhangi bir satış veya diğer nitelikteki sözleşmelerin
kullanımının güçlendirilmesi;
ii.taleplerinizi karşılamada ve,
iii.Bershka, Zara veya Inditex Grup (dekorasyon, tekstil, son kullanıcıya yönelik
ürünler, ev eşyaları ve de kozmetik veya deri gibi diğer ürünler) altındaki herhangi bir
firmaya ait ürün bilgilerini vermede, reklam amaçlı e -mail veya muadili elektronik
iletişim kanallarını (SMS gibi) kullanma veya telefonla arama, Websitemizde bulunan
HESABIM kısmından bu tip bildirimleri almak için belirttiğiniz tercihlerinizi
değiştirebilirsiniz.
3. FASHION RETAIL, S.A., Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143 Arteixo (A
Coruña), verilerinizin bulunduğu dosyanın sorumlusu olup, aynı zamanda kişisel
bilgilerinizin gizliliğinden sorumludur. Dosyanızdaki verilere erişim, değişiklik,
düzeltme, iptal ve itiraz haklarınız ile ilgili « FUNCION LOPD» dikkatine
funcionlopd@inditex.com e-mail adresine yazabilirsiniz. Yukarda belirtilen haklarınızı
kullanmaya karar vermeniz durumunda, dosyada bulunan e -mail adresiniz dışında
erişim,değişiklik,düzeltme,iptal ve itiraz haklarıyla ilgili göndereceğiniz e -mailde bu
konuyla ilgili kullanılmasını istediğiniz e -mail adresinizi lütfen tekrar belirtiniz.
4. Yukardaki amaçlar doğrultusunda Industria de Diseño Textil, S.A. altında bulunan
Inditex Grubunda olan bilgilerinizi size vereceğiz. Web sitesinde verilerinizi bize
vererek Inditex Grup altındaki diğer markalarla bu bilgileri paylaşmamıza onayınız
olduğu anlaşılacaktır.
5. Oturum açma sayfamızda kullanılabilir olduğu sürece sosyal medya hesabınızla ya da bu hizmeti
etkinleştiren diğer partner platform hesaplarıyla (sosyal medya girişi) giriş yapabilir, oturum açabilir,
hesap girişinizi bu hesaba bağlayabilir ya da yeni bir hesapla kaydolabilirsiniz. Bu durumda oturum
açma bilgileriniz ile adınız, e-posta adresiniz/telefon numaranız (bu işleme onay vermeniz gerekebilir)
sosyal medya veya partner platform hesabından bu hesabınıza aktarılacaktır. Bu oturum açma
seçeneğini kullanmanız halinde bahsi geçen üçüncü taraflar bize adınız, cinsiyetiniz, tahmini yaşınız
veya profil fotoğrafınız gibi bazı ek bilgileri sosyal medya/partner kullanım koşulları çerçevesinde
gönderebilir. Bu koşulları dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Bu ek bilgileri izin vermediğiniz sürece
kaydetmeyeceğiz. Ayrıca bu işlevin kullanılması, sosyal medya veya partner platformlardaki
aktivitelerinizle ilgili belirli bilgileri vermenizi gerektirebilir. Her halükarda verilerinizin üçüncü taraflarca
nasıl işlendiğini bilmek için gizlilik ayarlarınızı ve partner platform veya sosyal medya ağının gizlilik
politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
6. Çerezler:
Web sitesi çerezleri yani bilgi içeren basit metin dosyaları bu web sitesini kullanmanızı
kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezler ve amaçlarıyla ilgili
daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte görebilirsiniz: Çe rezler hakkındaki bilgi. Gizlilik
İlkelerini kabul ederek aynı zamanda bu web sitesinde kullanılan çerezlerin kullanımına
da onay vermiş olmaktasınız.

