Gizlilik Politikası
GİZLİLİK POLİTİKASI Bu web sitesi, AstraZeneca tarafından sunulmaktadır. Web sitesi
kullanıcılarımızın mahremiyetine ve kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin
güvenliğine son derece önem veriyoruz.
İşbu Gizlilik Politikasının amacı, hakkınızda elde edebileceğimiz kişisel bilgileri kullanma
şeklimize ilişkin prensipleri tespit etmektir. Bu
web sitesini kullandığınızda veya duruma göre sunduğumuz çevirimiçi hizmetlerin bir
kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda bu kullanım şeklini de
kabul etmiş olmaktasınız. Sizden bu Gizlilik politikasını çok dikkatli bir biçimde okumanızı
rica ediyoruz. Mahremiyetle ilgili ortaya
çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık bu politikaya, işbu web sitesine dahil edilen herhangi
bir veri koruma bildirimine veya İngiliz hukukuna tabi
olacaktır.
Gizlilik politikamızı zaman zaman değiştirebiliriz. Bu nedenle sizden, bu web sitesine her
girişinizde Gizlilik politikamızın geçerli olan en
yeni halini öğrenmeniz için arada sırada bu Gizlilik politikasını kontrol etmenizi rica
ederiz.
TOPLADIĞIMIZ BİLGİLERİN TARİFİ 1 Toptan Bilgiler
Pek çok ticari kuruluşla birlikte, toptan bilgiler toplayarak bu web sitesinin nasıl
kullanıldığını izlemekteyiz. Bu süreç sırasında kişisel
olarak tespit edilebilecek veriler toplanmamaktadır. Genellikle bu web sitesinin, her web
sayfasının ziyaretçi sayısı ve ziyaretçinin İnternet
Hizmeti Sağlayıcısının çıkış alan adı hakkında bilgi toplamaktayız. Bu bilgiler,
ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamak için
kullanılmaktadır ve Grup içindeki diğer şirketlerle ve başka üçüncü şahıslarla
paylaşılabilir.
2 Kişisel Bilgiler
Bu web sitesini kullanmak için kaydolmanız veya başka bir şekilde çevirimiçi bir başvuru
formu doldurmanız gerekirse (örn. e-posta güncellemesi
almak için), adınız, e-posta adresiniz, ikamet ettiğiniz ülke ve gönüllü olarak sunacağınız
başka bilgiler gibi hakkınızda şahsen tespit
edilebilecek bilgiler toplayacağız. Aynı zamanda bu web sitesini nasıl kullandığınız
hakkında da bilgi toplayacağız.
Zaman zaman, fiziksel veya zihinsel sağlığınızla veya durumunuzla ilgili bilgiler gibi
hassas kişisel bilgiler de alabiliriz, ancak bu bilgileri
yalnızca gönüllü olarak bize vermeniz halinde alabiliriz. Aynı zamanda, örneğin bize
geribildirimde bulunur veya soru sorarsanız görüşleriniz
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hakkında da bilgi alabiliriz.
Zaman zaman sizin hakkınızda başka kaynaklardan (örneğin üçüncü şahıslar veya
Grubun içindeki diğer şirketler) bilgi alabiliriz ve size
sunduğumuz hizmeti iyileştirmemize ve kişiselleştirmemize yardımcı olması için bu
bilgileri, elimizde bulunan bilgilere ekleyebiliriz.
BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ Hakkınızda kişisel bilgiler topladıysak (örn.
kayıtlı bir kullanıcı olduğunuz veya bizimle bağlantıya geçmiş olduğunuz için) o zaman bu
gibi
bilgileri işbu Gizlilik politikasına ve verilerinizi aldığımızda size yapmış olduğumuz veri
koruma bildirimine göre tutacağız ve kullanacağız.
BİZDEN BAŞKA YAZIŞMA ALMAMAYI TERCİH ETMEK (Bu web sitesindeki bir veri
koruma bildiriminde) Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz veya başka AstraZeneca şirketlerinin
ürünleri veya hizmetleri
hakkında bilgi vermek için sizinle irtibata geçeceğimizi belirtmişsek, isterseniz bize
infomaster@astrazeneca.com. Adresine bir e-posta
göndererek bu gibi bilgileri almamayı tercih edebilirsiniz. Tüm yazışmalarınızda adınızı,
varsa kullanıcı adınızı, varsa kayıt bilgilerini ve bu
web sitesinin adını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir.
BİLGİLERİNİZ NASIL KORUNUYOR Sizin hakkınızda herhangi bir bilgi toplarsak bu
bilgileri, şifre korumalı olan ve dış dünyadan bir firewall ile korunan güvenli bir sunucu
üzerinde saklayacağız. Kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere tüm bilgilerimizin
güvenliğini ve bütünlüğünü mümkün olduğunca korumayı
amaçlayan güvenlik politikalarımız mevcuttur.
ÇEREZLERİN KULLANIMI Aşağıda çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin bir özet
bulunuyor. Bir çerezin ne olduğuna ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama için lütfen
“www.aboutcookies.org” adresini ziyaret ediniz.
Genel bir ifade ile çerezler, web tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın ana belleğinde
saklanan küçük dosyalardır. Çerezler, bir web sitesi
için bellek görevi görerek, o web sitesinin daha sonraki ziyaretlerinizde bilgisayarınızı
hatırlamasını sağlar. Bu özellikle, erişiminizi
hızlandırmak için giriş yapmanız gereken web siteleri için önemlidir. Çerezler, aynı
zamanda gördüğünüz içeriği tercihlerinize daha uygun hale
getirmemize imkan verebilir. Hem oturum çerezlerini (yalnızca web tarayıcınızı kapatana
kadar var olanlar) hem de kalıcı çerezleri (daha uzun,
belirli bir süre için var olanlar) kullanmaktayız.
Bir web sitesinin nasıl kullanıldığını anlamamıza ve web sitesine yaptığınız ziyareti
kolaylaştırmamıza ve daha zevkli hale getirmemize imkan
verecek anonim, toptan istatistikler derlemek için çerezleri kullanabiliriz.
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Bazı reklam şeritlerimiz (o şeridin üzerine tıklamasanız bile) ana belleğinize çerez
gönderebilir. Daha sonra reklamı yapılan web sitesini
ziyaret ederseniz reklam şeridimizi gördüğünüzü anlayabilmekteyiz. Böylece, bu gibi
reklam şeritlerinin başarı oranlarını izleyebilmekteyiz.
Web tarayıcıların büyük bir çoğunluğu çerezleri kabul etmektedir; ancak, isterseniz bu
çerezlerin ana belleğinize aktarılmasını engellemek için
web tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bununla beraber, böyle bir ayar değişikliği
neticesinde web sitesinin bazı özellikleri
kaybolabilmektedir. Çerezleri geçersiz kılma konusunda daha fazla bilgi için lütfen
“aboutcookies.org” adresini ziyaret ediniz.
TEMSİLCİLİKLER VE HİZMET SAĞLAYICILAR Zaman zaman bazı işleri adımıza
yürütmeleri için başka şirketleri ve şahısları görevlendirmekteyiz. Bu şirket veya şahıslar,
kendilerine verilen
işleri yapmak için kişisel bilgilerinize erişmek zorunda olabilirler. Bununla beraber, kişisel
bilgilerinizi başka bir amaç için kullanamazlar.
ÇOCUKLAR Web sitemiz yetişkinler için (sağlık uzmanları, yatırımcılar ve AstraZeneca
ve sağlık ürünleri hakkında bilgi almak isteyen şahıslar gibi)
hazırlanmıştır. Çocuklardan veya çocuklar hakkında bilerek bilgi toplamamaktayız.
UYGUNSUZ DAVRANIŞ Hakkınızda topladığımız ve/veya aldığımız bilgileri kanunlara
aykırı faaliyetler veya ağımızı tehdit eden veya bu web sitesinin sunulmasını başka
bir şekilde tehlikeye atan faaliyetler hakkında araştırma yapmak ve bu faaliyetleri
önlemek için kullanabilir ve bu amaçla bu gibi bilgileri
üçüncü şahıslara (örn. polis) ifşa edebiliriz.
ERİŞİM VE DÜZELTMELER Hakkınızdaki kişisel bilgileri işlememiz halinde, Avrupa veri
koruma yasası çerçevesinde kişisel bilgilere erişim talep etme hakkınız olacaktır
(böyle bir erişim karşılığında küçük bir ücret alabiliriz).
Aynı zamanda, bilgilerinizdeki yanlışlıkların ücretsiz olarak düzeltilmesini talep etme
hakkınız da bulunmaktadır. infomaster@astrazeneca.com
adresine e-posta göndererek bilgilerinizi değiştirmemizi isteyebilirsiniz.
Lütfen tüm yazışmalarınızda adınızı, varsa kullanıcı adınızı, varsa kayıt bilgilerini ve bu
web sitesinin adını açık bir şekilde yazınız.

BİZİMLE NASIL TEMASA GEÇECEKSİNİZ AstraZeneca ile
infomaster@astrazeneca.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.
“AstraZeneca”, “Grup”, “biz”, “bizim”, “bize” ifadeleri, AstraZeneca PLC ve bağlı
kuruluşlarına yapılan atıflar anlamına gelmektedir.
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