VisionLink® Gizlilik Bildirimi
Son Revizyon Tarihi: 24 Mayıs 2018
VirtualSite Solutions’ta (VSS), gizliliğinizi korumak başlıca önceliğimizdir. VSS
ürün ve hizmetlerini her kullandığınızda güveninizi kazanmamız ve bunu
sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz. VSS, kişisel verilerinizin doğru bir şekilde
toplanmasını, paylaşılmasını ve işlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu
gizlilik bildirimi, VSS’nin kişisel bilgileri VisionLink aracılığıyla nasıl topladığını
ve işlediğini açıklamaktadır.
VSS mülkiyeti müştereken Caterpillar Inc. (Caterpillar) ve Trimble Inc.
(Trimble) şirketlerine aittir. Bu bildirim, sırasıyla, Caterpillar ve Trimble’ın
kişisel verileri nasıl topladığını, işlediğini ve paylaştığını, gizlilik yasaları
kapsamında sahip olduğunuz hakları, ve kişisel bilgilerin nasıl işlendiğine dair
diğer bilgileri açıklayan Caterpillar’ın Küresel Gizlilik Bildirimi ve Trimble’ın
Gizlilik Politikası ile uyumludur. Caterpillar’ın Küresel Gizlilik Beyanına
http://www.caterpillar.com/dataprivacy adresinden ulaşabilirsiniz. Trimble’ın
Gizlilik Politikasına https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
adresinden ulaşabilirsiniz. Varlıklarınıza kurulan telematik donanımının
yapılandırmasına bağlı olarak, VisionLink tarafından kullanılan kişisel bilgilerin
çoğu Caterpillar ve Trimble tarafından, kendi IoT platformları aracılığıyla
toplanmakta, işlenmekte, kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu nedenle,
kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı ve tercihlerinizi daha iyi anlamak için, bu
Gizlilik Bildirimi ile birlikte Caterpillar Küresel Gizlilik Politikası ve Trimble
Gizlilik Politikasını da gözden geçirmelisiniz.
VisionLink nedir?
VisionLink, iş makinesi/ağır ekipman filo sahiplerinin, inşaat filolarının
saatlerini, kullanımını, yakıt tüketimi, rölantide çalışma süresini, sağlık
durumunu, bakımını ve verimliliğini ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı
olarak daha iyi sonuçlar elde etmelerini ve kârlılıklarını artırmalarını sağlamak
üzere tasarlanmış bir uygulama paketidir.

VSS, Benimle İlgili Hangi Kişisel Bilgileri Tutuyor?
VisionLink, e-posta adresi, bayi/müşteri ilişkileri, kullanıcı tercihleri ve
oluşturduğunuz uyarı, rapor yapılandırmaları veya varlık notları gibi, kullanıcı
olarak sizinle ilgili sınırlı bilgileri tutmaktadır. Varlık ve telematik
yapılandırmanıza bağlı olarak, VisionLink ayrıca Operatör kimlik bilgilerini de
saklayabilir. VisionLink, VisionLink uygulama paketindeki farklı kapasite ve
özellikleri etkinleştirmek ve size yerelleştirilmiş içerik ve hizmetler sunmak için
coğrafi konum bilgilerini muhafaza etmektedir. Bazı durumlarda, size, bu tür
kullanımlara ve/veya cihazınızın konumunun paylaşılmasına izin verme veya
bunları reddetme imkanı verilebilir, fakat reddetmeniz durumunda, biz ve/veya
iştiraklerimiz (Caterpillar, Trimble ve ilgili dağıtım ağları dahil) size uygun
hizmet ve içeriği sunamayabiliriz.
VSS Kişisel Verileri Neden Bulunduruyor?
Kişisel bilgileriniz, uygulama erişimini ve aktif olan bildirim özelliklerini
yönetmek ve VisionLink uygulama paketindeki belirli kapasite ve özellikleri
etkinleştirmek için kullanılmaktadır. Kişisel Bilgilerinizi, Caterpillar, Trimble ve
bunların ilgili dağıtım ağları ile paylaşabiliriz; ve bu şirketler, bu bilgileri,
müşteri ilişkilerini, filo araçlarını ve erişim kontrolünü yönetmek için
kullanabilirler. Daha fazla bilgi için, lütfen Caterpillar Küresel Gizlilik Bildirimi
ve Trimble Gizlilik Politikasını okuyun.
VSS Kişisel Verilerimi Nasıl Paylaşıyor?
Kişisel bilgileri bizzat kullanabilir veya sırasıyla Caterpillar Küresel Gizlilik
Beyanı ve Trimble Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmak üzere
Caterpillar, Trimble ve bunların ilgili dağıtım ağları ile paylaşabiliriz. Ayrıca bu
bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli veya uygun olduğuna
inandığımız şekilde kullanabilir veya paylaşabiliriz: (a) ikamet ettiğiniz ülke
dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar kapsamında; (b)
yasal sürece uygunluk sağlamak için; (c) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu
ve devlet yetkilileri de dahil olmak üzere kamu ve devlet yetkililerinin yasal
taleplerine yanıt vermek için; (d) şart ve hükümlerimizi yürürlüğe koymak için;
(e) kendi faaliyetlerimizi veya iştiraklerimizden herhangi birinin faaliyetlerini
korumak için; (f) bilgi güvenliği amaçları da dahil olmak üzere, kendi

haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ve/veya
iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini ve
mülkiyetini korumak için; ve (g) mevcut yasal yollara başvurmak veya zararları
sınırlı tutmak için.
Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler ve İzleme
VisionLink, uygulamalarımızın çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda
kullanıcılarımız ve onların olası ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi elde
etmek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanmaktadır. Bu teknolojiler,
tekliflerimizin etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek üzere ek bilgiler toplamamıza
olanak sağlamaktadır. Çerezler, web sitemizin, diğer web sitelerini ziyaret
ettiğinizde size reklam hizmeti sunabilecek bir anonim tarayıcı çerezi
bırakabileceği yeniden hedefleme için kullanılabilir. Ziyaret ettiğinizde, sitenin
bu çerez politikasını reddedebilir veya çerez tercihlerinizi İnternet
tarayıcınızdan yönetebilirsiniz.
Kişisel bilgilerimi ülke sınırları dışına aktarıyor musunuz?
Ülke sınırları içerisindeki kişisel bilgilerinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak
başka ülkelere aktarabiliriz.
Kuzey Amerika dışında ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinizi Avrupa
Ekonomik Alanı’ndan (AEA) veya İsviçre’den AEA dışındaki bir ülkeye
aktardığımızda, bunu şu yasal mekanizmalardan birine veya birkaçına dayalı
olarak yaparız: belirli Gizlilik Kalkanları, Standart Sözleşme Maddeleri ve sizin
onayınız.
VSS uygulamalarında veya web sitelerinde sakladığınız içerik veya verilerin
AEA’da ikamet eden kişilerin kişisel bilgilerini içermesi durumunda, gizliliğe
ilişkin korumaların ve yetkililerin kişisel verilere erişim haklarının AEA’daki
koruma ve haklarla eşit olmayabileceği ABD gibi ülkelere yapılan aktarmalar
da dahil olmak üzere, kişisel bilgileri tarafımıza aktarma konusunda yasal
yetkiye sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Yukarıdaki bilgiler, bu Gizlilik
Bildirimini kabul etmiş olan VSS kullanıcıları için geçerlidir. Avrupa veri
aktarımları hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyen kurumsal müşterilerimiz
için ayrıntılı bilgi mevcuttur.

VSS ve Gizlilik Uygulamaları Hakkında Daha Fazla Bilgiye Nereden
Ulaşabilirim?
Bazı ülkelerin yasalarına göre, VSS’nin sizinle ilgili olarak elinde tuttuğu
bilgilere erişim sağlama, bu bilgilerdeki hataları düzeltme, tercihlerinizi
güncelleme ve kişisel bilgileri silme hakkına sahip olabilirsiniz. Daha fazla bilgi
almak, ya da kullanıcı hesabınızı uygulamalarımızdan kaldırmamızı veya
kişisel bilgilerinizin bir kopyasını size vermemizi isterseniz, bu talebinizi VSS
Gizlilik Desteği’ne gönderebilirsiniz.
Bu Gizlilik Bildiriminde Değişiklik Yapılması Halinde Ne Olacak?
Bu gizlilik bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bu gizlilik
bildiriminde güncelleme veya değişiklik yapılması durumunda, söz konusu
değişiklikler bu sayfada yapılacaktır. Bu gizlilik bildiriminde yapılan
değişikliklerin yayınlanmasından sonra VisionLink’i kullanmanız, bu
değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

