
GİZLİLİK VE GÜVENLİK 

  

  

Web sitemiz "Nedret Çavdar" şahıs şirketine aittir ve web site adresimiz www.cavdarhukuk.com'dur 

  

Şirketimiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne 

şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

  

Web sitemiz üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım 

kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) kliniğimiz tarafından işin 

doğası gereği toplanmaktadır. 

  

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi 

ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu 

alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm 

tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

 

  

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ 

  

Kredi Kartı Güvenliği: 

 

Yapacağınız tüm alışverişlerde her bankanın tüm kredi kartları ile ödeme yapabilirsiniz. 

Kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde, Şirket güvenliğiniz için her zaman için en son teknolojileri 

kullanmakta ve en iyi hizmet sağlayıcılarla çalışmaktadır. 

Kişisel bilgi girilen her sayfada internet tarayıcınızda göreceğiniz kilit simgesi, tarayıcınızla 

gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü kişilerce görüntülenmeyeceğinin bir taahhüdüdür. 

Şirket, kişisel bilgilerinizi, kredi kart numaranızı ya da kredi kartı şifrelerinizi kayıt altına almaz ya da 

saklamaz. 

Kart bilgileriniz Şirket tarafından saklanmadığınızdan kartınız Şirket’ten kaynaklanan bir sebeple 

bilginiz dışında kullanılamaz. 



 

 

3 Boyutlu Güvenlik / 3D Secure: 

 

3 Boyutlu Güvenlik (3D Secure), çevrimiçi alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kredi kartı 

şirketleri tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemine verilen isimdir. Bu yöntemle 

gerçekleştirilen alışverişlerin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine verilen 

özel bir şifreyle doğrulayıp onay sürecini tamamlaması gerekmektedir. 

Yapacağınız alışverişlerde, bankanızın bu güvenlik sistemini desteklemesi halinde ödemenizi 3 

Boyutlu güvenlik şifrenizi kullanarak gerçekleştirmenizi sağlayabilir. 

  

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR 

  

Şirketimiz, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen 

sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İş bu 

sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanıma ilişkindir, üçüncü taraf web 

sitelerini kapsamaz. 

  

İSTİSNAİ HALLER 

  

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde firmamız, işbu ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri dışında kullanıcılara ait 

bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 

  

1.    Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve 

yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 

2.    Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma ve soruşturmanın 

yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; 

4.    Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

  

E-POSTA GÜVENLİĞİ 

  



Kliniğimizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir ödemenizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, 

asla kredi kartı numaranızı veya şifrenizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar 

tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti 

edemez. 

  

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@cavdarortodonti.com adresine e-

mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

  

Firma Ünvanı :  Nedret Çavdar 

  

Adres :  İncirli Cad. Alemdar Ap. No:79/6 Bakırköy, İSTANBUL 

  

Tel :  0212 470 00 89 


