GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
www.globalkidsacademy.us web sitesi, Almina Yapım Bilgisayar Yazılım Limited şirketine
aittir ve bu web sitesinde bulunan tüm servis ve ürünler firmamız tarafından
desteklenmektedir. Firmamız, üyelerine daha iyi hizmet ve destek verebilmek amacıyla bazı
kişisel bilgileri (Anne Baba ismi, Öğrenci ismi, yaş, okul, sınıf, telefon, e-posta vb.)
üyelerinden talep etmektedir. Kurumumuz bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel
kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin
kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma”
çalışmalarında sadece firmamız bünyesinde kullanılmaktadır.
Almina Limited Şirketi, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da
aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir
nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. 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.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, www.globalkidsacademy.us web sitesinden üye olan kredi kartı sahiplerinin
güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemimizde
saklanmamaktadır.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli
müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde
globalkidsacademy.us sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm
işlemlerin globalkidsacademy.us ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında
gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
www.globalkidsacademy.us güvenli bir site olduğu adres çubuğunda bulunan “Güvenli”
yazısı ve yeşil anahtar görselinden anlaşılabilir. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile
ilgili bilgiler sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile
şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılmakta. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı
takdirde alışverişe devam edilmekte. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan
görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu
bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olmakta.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya
kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir.
Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@globalkidsacademy.us
adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Almina Yapım Bilgisayar Yazılım Ltd.Şti.
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