
 
 

Gizlilik Bildirimi  
 

Çevrimiçi Gizlilik Taahhüdümüz 

Gizlilik hakkınız önemlidir.  Trimble'da çevrimiçi sunmayı seçtiğiniz kişisel bilgilerin sadece size en yüksek 
kalitede ürün, hizmet ve destek sağlamaya yardım etmek için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
Gizlilik Bildirimi'ni, ne tür bilgilerin toplandığı, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve kiminle paylaşıldığı da dahil 
olmak üzere Trimble web siteleri bilgi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak için 
sunuyoruz. İşletmemizdeki değişikliklerin güncel kalması ve size daha iyi hizmet vermek için Gizlilik 
Bildirimimizi güncelleyebiliriz. Her türlü değişiklikten haberdar olmanız için, sık sık bu sayfayı ziyaret 
etmenizi öneririz. 

Bu Gizlilik Bildirimi, genel olarak Trimble kurumsal Web siteleri ailesini kapsar.   Bu Web siteleri, ABD'deki 
tesislerinden, Trimble Inc. tarafından işletilir.  Bağlı şirketlerimizden veya programlarımızdan bazılarının 
muhtemelen ayrı olan kendi politikaları  mevcuttur. Bu gizlilik bildirimini ve ziyaret ettiğiniz tüm Web 
sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz. 

Kişisel Verileri Kullanma ve İletme İzni 

Lütfen Trimble Web siteleri kanalıyla kişisel bilgilerinizi bildirmeniz durumunda bunu ABD'de bize (Trimble 
Inc.) göndereceğinizi unutmayınız.  Kişisel bilgilerinizi bu Veri Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak, ancak 
muhtemelen tabi olduğunuz hükümetin yasalarına uygun olmayarak topluyor, işliyor ve iletiyoruz.  Trimble 
Web sitesi kanalıyla kişisel verilerinizi göndererek, Trimble'ın kişisel verilerinizi toplama, kullanma, 
depolama ve şirketimizin veri tabanlarına ve nerede bulunuyorsa veri havuzlarına, amaçlar doğrultusunda 
ve bu Gizlilik Bildirimi'nde belirlenen politikalara uygun olarak aktarılmasına rıza göstermiş olursunuz. 

Çevrimiçi Toplanan Veri Türleri 

Web sitelerimizin çoğunda hiçbir kişisel bilgi girmeden gezinebilirsiniz. Yalnızca İnternet hizmet sunucusu, 
işletim sistemi/tarayıcı türü ve erişilen sayfalar gibi tüm site ziyaretlerinizden Trimble'ın kaydettiği genel ve 
kişisel kimlik tanıtıcı olmayan bilgiler, bu durumlarda toplanacaktır. Bu, bir kullanıcının oturumunun 
izleneceği, ancak kullanıcı kimliğinin belirlenmeyeceği anlamına gelir.  

Ancak bizim ya da iş ortaklarımızın (aşağıda tanımlanan harici hizmet sunucuları gibi) sizden bilgi 
isteyebileceği durumlar da vardır.  

Örneğin, aşağıdaki durumlarda bize kişisel bilgilerinizi vermeyi tercih edebilirsiniz:  

• Aşağıdaki Web sitelerimizden bazılarına erişim veya bu sitelere erişim için kaydolma sırasında, 
örneğin, http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Ürün veya hizmet satın aldığınızda,  
• Trimble ürünleri kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda,  
• Malzeme, müşteri hizmetleri ve diğer hizmetler, ürün desteği ve onarımı ile güncellemeler için 

talepte bulunduğunuzda,  
• Bültenlere ve çevrimiçi hizmetlere abone olduğunuzda,  
• Trimble tarafından finanse edilen yarışma, çekiliş ve diğer promosyonlara katıldığınızda,  
• Gelecekte bilgi, özel teklif almak ve iletişim için bir kullanıcı profili oluşturduğunuzda,  
• Trimble'da açılacak bir iş pozisyonu ile  bağlantılı olarak istihdam edilmek için 

değerlendirilmeküzere başvurduğunuzda,  
• Bir Trimble Dimensions Kullanıcı Konferansı'na kaydolduğunuzda,  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


 
 

Bu gibi durumlarda sizden satın alınan ürün veya hizmet (örneğin ürün kimliği, seri numarası, müşteri 
numarası, ürün sürümü) ile ilgili bilgilerin yanı sıra irtibat ve faturalama bilgilerini (örneğin adınız, 
adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kredi kartı numaranız ve kredi kartı son kullanma 
tarihiniz) vermeniz istenebilir. Demografik bilgiler  veya diğer kişisel bilgileriniz de talep edilebilir; ancak 
böyle bilgileri vermek isteğe bağlıdır. Bilgileri Trimble'a vererek, bu bilgilerin her nerede bulunuyorsa 
şirketimiz veri tabanları ve diğer veri havuzlarına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.  

Verilerin Kullanılması  

Trimble, Web sitelerinde toplanan kişisel bilgileri, talep edildiği amaçlar doğrultusunda veya geçerli kanun 
uyarınca gerekli ve izin verilebilir olduğu şekilde (örneğin bazı hükümetlerde vergi kanunları uyarınca 
fatura tutmak zorunda olabiliriz) kullanır.  Ayrıca verdiğiniz bilgileri, sizi daha sonra satın aldığınız ürün ve 
hizmetlere ilişkin yeni gelişmelerden haberdar etmek ve sizi Trimble, Trimble'ın bağlı kuruluşları ve tabi 
şirketlerinin ("Trimble Şirketleri") veya iş ortaklarının sunduğu yeni ürün, özel teklif ve hizmetler hakkında 
bilgilendirmek için de kullanabiliriz.  Aşağıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere Trimble'dan ayrıntılı bilgi 
almaktan vazgeçebileceğinizi dikkate almanız önemlidir. Satış eğilim verilerini analiz etmek için coğrafya, 
zaman ve nüfusbilimle ilintili kişisel olmayan bilgilerinizi kullanıyoruz. 

Bu Gizlilik Bildirimi'nden farklılık gösteren (varsa) kişisel bilgilerin özel kullanım şekilleri; özel hizmet, 
yarışma ve promosyona uygulanabilir Kullanma Koşulları veya Hizmet Koşulları veya gizlilik 
politikalarında bulunabilir. Bizimle olan hizmet sözleşmeniz süresince veya özel yarışma ya da 
promosyona kaydolma sırasında bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklananlardan farklı olan kişisel bilgilerin 
potansiyel kullanımlarından haberdar edildiğiniz ölçüde, o sözleşme, yarışma veya promosyonda 
belirlenen bilgilerin kullanımı, bu Gizlilik Bildirimi'ni geçersiz kılacaktır.  Lütfen satın aldığınız hizmet(ler)e 
ya da kaydolduğunuz veya katıldığınız promosyonlara uygulanabilir Kullanma Koşulları, Hizmet Koşulları 
ve gizlilik bildirimlerini dikkatli bir şekilde inceleyin. 

Bilgileri Paylaştığımız Kişiler 

İşlerin normal akışında Trimble, izniniz haricinde kişisel kimlik tanımlayıcı bilgilerinizi diğerlerine 
satmayacak, ticaretini yapmayacak veya kiralamayacaktır. Trimble, verdiğiniz kişisel verilerinizi Trimble 
Şirketleri ile aşağıda açıklandığı şekilde paylaşabilir:  

• Bağlı Şirketler ve İş Ortakları:  Yukarıda açıklanan kullanımlar adına hareket eden bağlı şirketler 
ve iş ortakları ile birlikte çalışıyoruz. Örneğin aşağıda belirtilen harici bir hizmet sunucusu, 
çevrimiçi bir Trimble hizmetini yönetebilir veya çalıştırabilir veya kredi kartı işlemlerini yapabilir. 
Bağlı bir şirket veya iş ortaklarımızdan biri, sizinle birlikte işleme katıldığında bu işleme ilişkin 
kişisel kimlik tanımlayıcı bilgilerinizi paylaşabiliriz. 
   

• Trimble Yetkili Bayileri ve Distribütörleri:  Müşterilere ve potansiyel müşterilere, ürün bilgileri ve 
müşteri hizmeti sağlamak için dağıtım kanalımızın üyeleri kanalıyla ve onlarla birlikte çalışıyoruz. 
Örneğin Trimble, potansiyel bir müşterinin irtibat bilgilerini  müşterinin Trimble ürünleri hakkındaki 
araştırmasına yanıt vermek için Trimble yetkili bayisine iletebilir.  Ya da Trimble, müşterilere ürün 
güncellemelerini sağlaması için böyle bilgileri Trimble yetkili bayisine iletebilir. Trimble, bayi ve 
distribütörlerinin müşterilerin her türlü kişisel verilerini veya ifşa edilen potansiyel müşterilerin 
kişisel bilgilerini gizli tutmayı zorunlu kılar.         
   

• Aracılar:  Adımıza hareket edecek aracılar kullanıyoruz. Örneğin aracılar, siparişleri 
gerçekleştirebilir, destek sağlayabilir veya çekiliş düzenleyebilir. Aracılara sadece işlevleri 
gerçekleştirmeleri için gerekli olan bilgilere erişim hakkı verilir ve Trimble, aracılarının kendilerine 
açıklanan kişisel kimlik tanıtıcı bilgileri gizli tutmalarını zorunlu kılar.  
   

 



 
 

• Şirket Birleşmeleri ve Yeniden Örgütlenmeler:  Normal iş akışı dışında Trimble tarafından şirket 
evliliği, varlıkların alım veya satımı gibi bir şirket yeniden örgütlenmesi durumunda müşteri 
bilgileri, üçüncü şahıslara aktarılabilir.  
   

• Diğer Durumlar:  Son olarak Trimble, (i) yasaya uygun olması, (ii) kullanıcı sözleşmelerimizin 
şartlarının (örneğin Trimble Web sitesi Kullanma Koşulları) geçerli olması veya uygulanması, 
veya (iii) Trimble, Web sitesi kullanıcılarımız ya da diğerlerinin hakları, mülkiyeti veya güvenliğini 
korunması için makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyetli olarak inandığı  zaman kişisel kimlik 
tanıtıcı bilgileri yayımlayabilir.  
   

Kesin Belirtilmiş Harici Hizmet Sunucu(ları) 

Aşağıdaki harici hizmet sunucu(ları), Web sitelerimiz kanalıyla bilgi toplayabilir:  

• Çevrimiçi bir mağazadan ürün veya hizmetlerimizi satın aldığınızda irtibat ve faturalama 
bilgileriniz, Wells Fargo Merchant Solutions tarafından toplanacaktır. Lütfen Wells Fargo Gizlilik 
Bildirimi'ni aşağıdaki linkten inceleyiniz: http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml 
Wells Fargo'nun kapsamlı bilgi gizlilik usulleri ve güvenlik sistemi için.  
     

• http://www.verisign.com  
Trimble, Trimble Store üzerinde kredi kartı işlemlerini işlemek için VeriSign, Inc.'yi kullanmaktadır. 
Trimble, müşterinin adını ve kredi kartı ayrıntılarını VeriSign'a iletir. VeriSign hakkında ayrıntılı 
bilgi almak için aşağıdaki linkten Web sitelerini ziyaret edin 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Linkler 

Lütfen Web sitelerimizin diğer sitelere link içerebileceğini göz önünde bulundurunuz. Trimble logosu ve 
Trimble ürün ve hizmetlerine ilişkin içerik barındıran üçüncü taraf bir Web sitesinde olsa bile, böyle bir 
siteye girdiğinizde lütfen Web sitesinin Trimble'dan bağımsız olduğunun bilincinde olunuz.  Herhangi bir 
üçüncü taraf siteye ait gizlilik bildirimini kontrol etmiyoruz. Bir üçüncü taraf sitesine başlık reklamı veya 
link yoluyla girmeniz ve bilgilerinizi göndermeniz durumunda bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabi 
olacaksınız. Herhangi üçüncü taraf politikaları veya üçüncü taraf eylemleri hususunda hiçbir sorumluluk 
kabul etmemekteyiz. Üçüncü taraf bir Web sitesine ait link, bir onaylama niteliğinde değildir. 

Tercih 

Trimble, size bu tür ifşaatlara izin vermeyi veya bunlardan vazgeçmeyi sağlamaksızın yukarıda belirtilen 
istisnalardan  hariç olarak bize sağlanan kişisel kimlik tanımlayıcı bilgileri paylaşmayacaktır. Trimble 
ürünlerini sipariş ettiğinizde, Trimble ürünlerinin kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda veya kullanıcı 
profilinizi gönderdiğinizde, Trimble size daha fazla bilgi, özel teklif ve irtibatları e-posta yoluyla almak 
isteyip istemediğinizi bize bildirme olanağı verir. Tüm teklifsiz e-posta pazarlaması ve promosyon 
tebligatları, size ileriki tebligatları reddetme olanağı içerir. Ayrıca her zaman  privacy@Trimble.com 
adresine  vazgeçme talebi göndererek Trimble'dan bu tür ileriki bilgilerin alımından vazgeçebilirsiniz:. 
Trimble, bu tür talepleri derhal yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılmasını Kontrol Etmek İçin Çerez ve Seçenekler 

Çerezler, bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki tarayıcınızda depolanan küçük bilgi parçalarıdır. Bazı 
Trimble sayfaları, siteye geri döndüğünüzde size daha iyi hizmet vermek için Trimble veya üçüncü taraf 
aracılar tarafından gönderilmiş çerezleri kullanır. Çerez almamayı tercih ederseniz, tarayıcınızın çerezleri 
kabul etmeden önce sizi uyarma veya hepsini reddetme ayarı mevcuttur. Ancak böyle yaparsanız, bazı 
sitelerin bazı alanları düzgün çalışmayabilir. 
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Umumi alanda kişisel bilgilerinizi çevrimiçi gönüllü olarak ifşa ederseniz, bu tür bilgilerin toplanıp diğerleri 
tarafından kullanılabileceğinin farkında olmanız gerekmektedir. Ziyaretçilerimizin ve kayıtlı 
kullanıcılarımızın eylemlerini kontrol etmiyoruz. Bir inceleme, bülten tahtası veya Trimble Web sitesinin 
diğer umumi olarak erişilebilen bölümlerinde kişisel bilgilerinizi ifşa ederseniz, bunu riski size ait olmak 
üzere yaparsınız ve gönderdiğiniz bilgilerin toplanıp diğerleri tarafından teklifsiz iletiler, reklamlar veya 
diğer amaçlarla size gönderilebileceğini anlarsınız. Lütfen gizliliğinizin korunmasının sizinle başladığını 
unutmayınız. Kullandığınız herhangi bir şifrenin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz ve 
çevrimiçi bilgi ifşa ederken daima dikkatli ve sorumlu olmalısınız. Kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumak 
için ticari olarak makul gayret sarf etmemize rağmen, İnternet yoluyla yapılan iletimlerin güvenliği kesin 
olarak sağlanamaz. Trimble, yetkisiz üçüncü taraflara iletim ve eylemlerdeki hatalar nedeniyle verilerin 
ifşaatı hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Trimble, bize veya hizmetlerimizden ilettiğiniz herhangi 
bir bilginin güvenliğini temin veya garanti etmez. 

Bilgilerinize Nasıl Erişebilirsiniz veya Bilgilerinizi Nasıl Düzeltebilirsiniz?  

Topladığımız kişisel kimlik tanıtıcı bilgilerinize erişebilir ve düzeltme talep edebilir ve şu prosedürü takip 
ederek geri alınabilir formda sürdürebilirsiniz.  

1. Genel talepleriniz için privacy@Trimble.com adresinden Trimble'ın Gizlilik Programı Yöneticisi ile 
irtibata geçiniz veya çevrimiçi özgeçmiş gönderimlerine ilişkin talepleriniz için 
HR_HELP@Trimble.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren ve talebinizi açıklayan ayrıntılı bir ileti 
gönderebilirsiniz:  

 Tam irtibat bilgileri (adınız, cadde adresiniz, e-posta adresiniz, telefon 
numaranız)  

 Talep ayrıntıları (örneğin e-posta adresinizin değişmesi, bülten üyeliğinizin 
kaldırılması, kişisel bilgilerinizi inceleme, vb.) Lütfen talebinizin nedenine ilişkin 
konularda çok açık ve belirgin olun.  

2. Gizliliğiniz ve güvenliğinizi korumak için bilgilere erişim hakkı vermeden veya düzeltme yapmadan 
önce kimliğinizi doğrulamak üzere gerekli adımları atacağız.  

3. Bilgilerinize erişme üzerinde sıklık ve ücret ile ilgili sınır koymuyoruz; ancak bilgi erişimi ve 
düzeltmesi için makul olmayan talepleri reddetme hakkını saklı tutarız. Şayet bu hak uygulanırsa, 
talebinizin reddedilme sebeplerine dair sizi bilgilendirecek ve kullanmayı arzu ederseniz, 
anlaşmazlık  çözüm sürecini size açıklayacağız.  

4. Erişim talep edilen bilgi, geri alınabilir formda bulunmuyorsa, erişimin neden sağlanamadığını ve 
bu tür bir bilginin nasıl toplanıp kullanıldığını açıklayacağız.  

5. Erişim talep edilen bilgi, geri alınabilir şekilde tutuluyorsa, on iş günü içerisinde talebinize yanıt 
vereceğiz. Bilgilere erişim, açıklama biçiminde olacaktır ve veri havuzlarımıza çevrimiçi veya 
çevrimdışı erişiminizi sağlamayacağız.  

Bizimle Nasıl İrtibata Geçebilirsiniz? 

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili talep ve sorularınız varsa, şu adresten bizimle irtibata geçebilirsiniz: 
privacy@Trimble.com. 

Resmi Dil.  Bu Gizlilik Bildirimi'nin resmi dili İngilizce'dir.  Yorumlama amacıyla veya bu uyarının 
İngilizcesi ile diğer dillerdeki versiyonları arasında çelişki olması durumunda, İngilizce dilindeki versiyonu 
esas alınacaktır. 
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