Sales Navigator'un Gizlilik Politikası
The Casey Group ("TCG"), Sales Navigator uygulamasının ("Sales Navigator") kullanıcılarının
gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikası, Sales Navigator kullanımıza bağlı olarak
bilgileriniz gizliliğine ilişkin olarak teamülümüzü tanımlar. Lütfen Sales Navigator'un kullanımının
İnternet bağlantısı, üçüncü taraf uygulamaları kullanımı ve Apple Maps gibi hizmetleri (toplu
olarak "Üçüncü Taraf Hizmetleri") gerektirebileceğini dikkate alınız, ve bu Gizlilik Politikası
bilginizin bu gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri tarafından kullanılması ve toplanması hususunda
hüküm sürmez. TCG, bu gibi Üçüncü Taraf Hizmetlerine uygulanan gizlilik politikalarını
incelemenizi teşvik eder.
Bilgi Toplanması. TCG, Sales Navigator'a bağlı olarak sizin hakkınızdaki bilgili iki yollu olarak
toplar. Öncelikle siz, bilgilerinizi Sales Navigator ya da (Sales Navigator Calling, Sales Navigator
for Salesforce, Sales Navigator Schedule Optimizer gibi) herhangi bir yayımını indirip kaydolurken
verebilirsiniz. Bu gibi bilgile, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve ayrıca sizin kredi
kartı ya da diğer ödeme yöntemi bilgileriniz gibi kişisel tanımlanabilir bilgileri içerebilir.
İkinci olarak, Sales Navigator'u kullandığınızda TCG siz ve sizin uygulamayı kullanmanız
hakkında bazı bilgileri toplayabilir. Örneğin; TCG mobil cihazınızla alakalı teknik bilgi, sistem ve
uygulama yazılımı ve elektronik ekipmanlar da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teknik
veriyi ve ilgili bilgiyi toplayabilir. TCG ayrıca sizin Sales Navigator uygulamasını nasıl
kullandığınız hakkında da bilgi toplayabilir. Eğer bir arama planınız varsa ve dışarı aramalarınızda
Sales Navigator Calling hizmetini kullanıyorsanız TCG bu aramalar hakkında aranan numaralar
ve görüşmenin süresi gibi bilgileri toplayacaktır. Bununla birlikte TCG telefon görüşmelerinizin
içeriği hakkında herhangi bir bilgi edinmeyecektir.
Bilginin Kullanılması. TCG, bizim topladığımız bilgiyi Sales Navigator'la bağlantılı olarak size ürün
ve hizmet sağlamak, (Sales Navigator Calling gibi) ücreti olan hizmetleri faturalamak ve
toplanmak ve ilgili hesap bilgilerini sağlamak, ürün güncelleştirmesi ve destek sağlanmak ve
sizinle Sales Navigator Hakkında ve size sunduğumuz hizmetler hakkında iletişim kurmak ve
yasadışı faaliyetleri, şüpheli dolandırıcılıkları ya da ağımıza yapılabilecek olası tehditleri önlemek
için kullanır. Ayrıca TCG, Sales Navigator'u, ilgili ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için
topladığımız bilgiyi sizi tanımlamayacak şekilde kullanır (örneğin; uygulama için yeni
fonksiyonların ya da özelliklerin geliştirilmesi ve est edilmesi).
Üçüncü Taraflarla Bilgi Paylaşımı. TCG, kişisel bilgilerinizi TCH haricinde herhangi bir üçüncü
tarafa kiralamayacak ya da satmayacaktır. TCG, bilgilerinizi bize ödeme işlemleri gibi hizmet
sağlayan şirketlerle paylaşacaktır; bu gibi durumlarda, bu şirketlerin sizin bilgilerinizi bu
hizmetlerin sağlanması dışında herhangi bir amaçla kullanmalarına izin vermiyoruz. Ayrıca
bilgilerinizi yasa gereği, mahkeme emri, celp ya da diğer yasal süreçlerde ya da TCG'nin,
çalışanlarımızın ya da müşterilerimizin haklarını ya da mülkünü korumak için iyi niyetli olarak
paylaşabiliriz. TCG'nin ya da Sales Navigator'un sahipliği, bir birleşme, satın alma, satış ya da
diğer muameleler sonucu değişirse, bilgileriniz de devredilebilinir. Eğer bu gibi bir devir bilgilerinizi
kullanımında herhangi bir maddi değişimle sonuçlandığı takdirde, size seçenekleriniz hakkında bir
birlidiri sunulacaktır.
Güvenlik. TCG, kredi kartı çekiminde ve benzer kişisel bilgilerde şifreleme kullanımı da dahil
kişisel bilgilerinizi korumak için makul fiziksel, elektronik ve yönetsel koruyucular kullanmaktadır.
Bilgi Secure Socket Layer (SSL) yoluyla korunmaktadır. TCG kredi kartı bilgilerini uygulanabilir
PCI standartları gereğince kullanır. The Casey Group'un kişisel tanımlanabilir bilgileri muhafaze
ettiği sunucular, çok katmanlı güvenlik kontrol prosedürleri sağlayan uzak PCI uyumlu ortak
yerleşim tesislerinde saklanmaktadır.

Poliçe Değişimleri. TCG zaman zaman bu Poliçeyi güncelleyebilir ve siz de Poliçeyi düzenli
olarak gözden geçirmelisiniz. Eğer TCH Poliçede herhangi bir maddi değişim yaparsa, gerekli
bildiri size sunulacaktır.
Geçerlilik Tarihi. Bu Poliçe 21 Temmuz 2014'den itibaren geçerli olacaktır.

