Gizlilik Politikası
It's Us Ophelia kolektifinin So Count Mine projesi için düzenlenmiştir.
Gizlilik Politikası Bizim için kişisel bilgilerinizi korumanın çok önemli olduğunu ve
bunların gizliliğine saygı duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasını,
bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu
açıklamak için hazırladık. Bu Politika www.itsusophelia.com (“site”) ve
hizmetlerimizi kullanan, ayrıca bilet satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm
bilgiler için geçerlidir. Bilet satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini
okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle
belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak ve/veya bilet satın almak
suretiyle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul
etmektesiniz.
Talep Edilen Bilgiler:
• Sizin Verdiğiniz Bilgiler: Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, anketler irtibat
bilgilerinizi (örneğin isminiz, email adresiniz, telefon numaralarınız ve posta
adresiniz) ve demografik bilgilerinizi (örneğin yaşınız ve gelir seviyeniz) vermenizi
talep etmektedir. Satın alma formlarımız ayrıca mali bilgilerin (örneğin kredi kartı
numaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Yukarıda bahsedilen Kişisel
Bilgilerinizi siparişlerinizi almak, hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi
gerçekleştirmek, siparişleriniz, hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle
irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve
benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla
kullanmaktayız.
• Otomatik Bilgiler: IP adresinizi sunucumuzdaki problemleri teşhis etmek ve web
sitemizi yönetmek amacıyla kullanmaktayız. IP adresiniz sizi tanımlamaya yardım
etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir.
Sitemizin kullandığı cookie dosyaları her ziyaretinizde giriş bilgilerinizi tekrar girme
zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerinizi (email adresi) kaydeder. Sitemiz,
alışverişlerinizi takip etmek ve ilgilenebileceğiniz etkinlikler ile ilgili içerik sağlamak
ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle cookie dosyalarını
kullanabilir.
• E-Mail İletişimi: itsusophelia.com'dan seans seçimi ve bilet alımı yaptığınız andan
itibaren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun
olarak talebiniz olması halinde gerek bilgilendirme e-mailleri gerekse ilgi
alanlarınıza göre özelleştirilmiş mailler, e-mail adresinize gönderilecektir. Bu emaillerin içeriği, satın almış olduğunuz etkinlik ile ilgili bilgiler ve etkinlikten 1 saat
önce gönderilecek şifrenizdir.

