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Aks� bel�rt�lmed�ğ� sürece, bu s�tede yer alan b�lg�ler�n tel�f hakkı tarafımıza a�tt�r.

Özdoğan Grup k�ş�sel g�zl�l�k hakkınıza saygı duyar. Bu pol�t�ka ne tür k�ş�sel k�ml�k b�lg�ler� toplayacağımızı ve
nasıl kullanacağımızı özetler. Bu pol�t�ka k�ş�sel g�zl�l�ğ�n�z �le �lg�l� d�ğer öneml� hususları da tar�f eder.

S�te z�yaretç�s�, s�te sayfalarını, şahs� herhang� b�r b�lg� vermeden z�yaret edeb�l�r, h�zmetler�m�z hakkında b�lg�
alab�l�r, kurumsal b�lg�ler�m�ze ulaşab�l�r ve ayrıca s�tede bulunan d�ğer h�zmetler�m�zden yararlanab�l�r. Buna
karşılık bazı bölümler� kullanarak tarafımızla �let�ş�m sağlayab�l�rs�n�z. Bu alanlarda şahs� bazı b�lg�ler�n�z�
vermen�z �steneb�l�r.

S�tem�zde b�lg� kaybını, b�lg�n�n �z�n ver�lmeyen kullanımını ve �z�ns�z değ�şt�r�lmes�n� engellemek �ç�n, tüm
b�lg�ler�n�z kodlanmış alanda muhafaza ed�lmekted�r. E-posta ve posta adres�, telefon numarası g�b� b�lg�ler,
yalnızca Özdoğan Grup �let�ş�m aşamasında �rt�bat amacıyla kullanılır. Bu b�lg�ler ancak müşter� olma aşamasına
gelm�ş z�yaretç�ler, kend� �n�s�yat�fler� �le �lg�l� formu kullandığında ver� tabanına kayded�leb�l�r.

B�r başka z�yaretç� s�z�nle �lg�l� b�lg�lere ulaşması ve bunları değ�şt�rmes� mümkün değ�ld�r. 1 yıl süre �le s�steme
kayıtlı olan tüm b�lg�ler daha sonrasında arş�vlen�r. Söz konusu b�lg�ler, IP ve MAC Adres�, form aracılığı �le talep
ed�len �let�ş�m b�lg�ler�d�r. Özdoğan Grup h�çb�r suretle standart prosedürde toplanan k�ş�sel b�lg�ler�, üçüncü k�ş�
ve/veya kurumlara satmamayı taahhüt eder. Bunun yanında araştırma ehl�yet� belgelenm�ş her türlü adl�
soruşturma dah�l�nde, Özdoğan Grup kend�s�nden �stenen b�lg�y� el�nde bulunduruyor �se, �lg�l� makama
sağlayab�l�r.

Özdoğan Grup sayfalarından b�r�nde veya daha fazlasında, www.ozdoganv�danjor.com.tr har�c� �nternet s�teler�ne
köprüler olab�l�r . Özdoğan Grup, kend�s�n�n �şletmed�ğ� bu s�teler�n kend�ler�ne özgü g�zl�l�k pol�t�kalarından, h�ç
b�r şek�lde sorumlu tutulamaz. İnternet adres� www.ozdoganv�danjor.com.tr �le başlamayan s�teler Özdoğan Grup
�le �l�şk�s� olmayan s�telerd�r.

Bu s�tey� kullanarak Özdoğan Grup G�zl�l�k Pol�t�kasını kabul ett�ğ�n�z� bel�rtmektes�n�z. Kend� �steğ�m�ze bağlı
olarak, her zaman bu pol�t�kaya değ�ş�kl�k, �lave veya çıkartma yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Bu hüküm ve şartlarda yapılan değ�ş�kl�kler�n ardından bu web s�tes�n� kullanmaya devam etmen�z, bu
değ�ş�kl�kler� kabul ett�ğ�n�z anlamına gelmekted�r.

Özdoğan Grup, kullanıcı arasında k� ver� alım ve gönder�mler�n�n güvenl�ğ�ne son derece önem ver�r.

Türk�ye Cumhur�yet� Cumhurbaşkanlığı D�j�tal Dönüşüm Of�s�, 24 Temmuz 2020 tar�hl� B�lg� ve İlet�ş�m Güvenl�ğ�
Rehber�, 3.1.4.8 tedb�r maddes�nde bel�rt�len;

"Sahte ya da bütünlüğü bozulmuş e-postaların geçerl� etk� alanlarına sızma �ht�mal�n� azaltmak �ç�n, SPF, DKIM,
PTR, DMARC pol�t�kalarını vb. teknoloj� ve standartlar kullanmayı öner�r."

Bu kapsamda ş�rket ve kurumların e-posta haberleşmeler�n� sağlıklı yapab�lmeler� �ç�n, kend� alan adı
sunucularında PTR, SPF, DKIM alan adı kayıtlarını ve DMARC pol�t�kalarını 1 Ek�m 2020 tar�h�ne kadar devreye
almaları gerekl� görülmüştür.



Yukarıda bahs� geçen DNS kayıtları güncellemeyen/yayımlamayan kurumlar �le gerçekleşen e-posta
haberleşmes�, şüphel�/�stenmeyen (SPAM) e-posta olarak �şaretlenecekt�r.

E-posta adresler�n�z�n güvenl�ğ�n�, Ur� Ports veya MX Toolbox adres�nden test edeb�l�rs�n�z.

İçer�k Güvenl�k ve Bağlantı Pol�t�kası;

S�tem�zde yanıltıcı herhang� b�r bağlantı, reklam �çer�kler� yer almaz. İz�n pol�t�kamızda bell� başlı güven�l�r
�çer�klerden alınan (3. part) yazılım veya uygulama yer alır. S�tem�zde yer alan uygulama ve alanlar kes�nl�kle
(�frame veya frame) kodlarıyla dış kaynak �ç�n kullanılmaz.

Hem s�te �çer�k raporlamaları �ç�n, hem de kullanıcı gez�nme güvenl�ğ� açısından https protokolü kullanıyoruz.
Ayrıca, yönlend�rme pol�t�kası, özell�k pol�t�kası, �z�n pol�t�kası, �çer�k güvenl�ğ� pol�t�kası, MTA STS pol�t�kası ve ağ
hata günlüğü g�b� gel�şt�rmeler s�tem�zde akt�f durumdadır. Bunun �ç�n, Secur�ty Headers adres�nden kontrol
edeb�l�rs�n�z.

Görüşme ve İlet�ş�m G�zl�l�ğ�;

S�tem�z üzer�nden onl�ne telefon görüşmeler�n�zde, IP adres�n�z ve konuşma kayıtları kal�te standartları gereğ�
kayıt altına alınır. Soru, öner� ve görüşler�n�z� sesl� olarak b�ld�rmey�, herhang� b�r �let�ş�m numarası bel�rtmeks�z�n,
g�zl�l�k çerçeves�nde sağlanır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/g�zl�l�k-pol�t�kas�/

https://www.uriports.com/score/ozdoganvidanjor.com.tr
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=dmarc%3aozdoganvidanjor.com.tr&run=toolpage
https://securityheaders.com/?q=https%3A%2F%2Fwww.ozdoganvidanjor.com.tr&followRedirects=on
https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/gizlilik-politikasi/

