
Müşteri ve Çevrimiçi Kullanıcı Bilgilerine İlişkin Gizlilik Bildirimi 

İşbu Müşteri ve Çevrimiçi Kullanıcı Bilgilerine İlişkin Gizlilik Bildirimi (bundan sonra 
"Gizlilik Bildirimi" olarak anılacaktır), Dell Inc. ve onun dünya çapındaki bağlı 
ortaklıkları (bundan sonra "Dell," "biz" veya "bizim" olarak anılacaktır) için geçerlidir, 
ancak kendi gizlilik ve güvenlik beyanlarını yayınlayan Dell bağlı ortaklıkları için 
geçerli değildir. Bu Gizlilik Bildirimi ayrıca, web siteleri bizim web sitemize bağlı olsa 
bile iş ortaklarımızın veya başka bir üçüncü tarafın web sitesine uygulanmaz. Etkileşim 
içerisinde olduğunuz diğer tarafların gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz. 

Bu Gizlilik Bildirimi, müşterilerimizden ve çevrimiçi kullanıcılardan (bundan sonra "siz" 
olarak anılacaktır), topladığımız Kişisel Bilgilerin ve ayrıca çevrimiçi ziyaretlerinizden 
(örneğin tanımlama bilgileri vasıtasıyla toplanan bilgiler) otomatik olarak topladığımız 
bilgilerin işlenmesini idare eder. Lütfen garanti beyanlarına ve Dell’e iade edilen sabit 
diskler üzerinde bulunan bilgiler için geçerli politikalar hususunda Dell’in İade 
Politikasına bakın.         

Bu Gizlilik Bildiriminin amacına ilişkin olarak "İş Ortağı", herhangi bir taşeron, satıcı 
veya ürünleri, hizmetleri ya da bilgileri temin etmek için sürekli iş ilişkisi içerisinde 
bulunduğumuz diğer kuruluş anlamına gelir.  "Kişisel Bilgi", adını, telefon numaranız 
ve e-posta adresiniz gibi sizi tanımlayan bilgi demektir. 
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Topladığımız Bilgiler 
 
Aşağıda belirtilen durumlarda tarafımıza Kişisel Bilgiler sunmanızı talep edebiliriz: 
 

• Web sitelerimizi kullandığınızda; 
• Alıntıları, hizmetleri, destekleri, indirmeleri, denemeleri, ürün bilgisi veya 

bilgilerini talep ettiğinizde; 

http://www.dell.com/learn/policies-privacy-country-specific-privacy-policy?c=tr&l=tr&s=corp


• Ürünler veya hizmetlere ilişkin siparişte bulunduğunuzda ya da etkinlik veya 
web seminerlerine ilişkin tescil işlemi gerçekleştirdiğinizde; 

• Kredi kartı veya finansman kaynağı için başvuruda bulunduğunuzda; 
• Çevrimiçi veya diğer herhangi bir mekanda anketlere, çekilişlere veya diğer 

tanıtım faaliyetlerine katıldığınızda; 
• Bültenlere, Dell programlarına, promosyon e-postalarına veya diğer 

materyallere abone olduğunuzda; 
• Bir işe başvurduğunuzda, özgeçmiş/CV gönderdiğinizde veya aday profili 

oluşturduğunuzda. Bu konulara ilişkin olarak 
• Bize ulaşın. 

Talep ettiğimiz kişisel bilgiler, e-posta adresinizi, adınızı, ev adresinizi ve telefon 
numaranızı içerebilir. Şayet bir satın alma gerçekleştirmek isterseniz kredi kartı 
numaranızı ve fatura bilgilerinizi isteyebiliriz. Ayrıca, kredi veya finansman talebinizi 
işleme almak için finansal geçmişinizi talep edebiliriz.  İş başvurularında eğitim 
durumu, iş tecrübesi, işle ilgisi gibi bilgilerin sunulması istenebilir ve bu bilgiler kayıt 
altına alınabilir ve farklı ülkelerde işleme alınabilir. Ayrıca, işiniz veya şirket 
bilgileriniz, yaş, cinsiyet, ilgi alanları ve tercihler gibi demografik bilgileri de 
toplayabiliriz.  Doldurmak için seçtiğiniz formlar, bilgilerin zorunlu olarak veya 
gönüllü olarak talep edilen bilgiler olup olmadığına dikkat çekilecektir. 

Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar veya reklamlar, girdiğiniz arama 
terimleri ve Dell web siteleri ve hizmetleri ile ilgili gerçekleştirdiğiniz diğer eylemler 
de dâhil olmak üzere web sitelerimize yapmış olduğunuz ziyaretlere ilişkin bilgileri 
toplayabiliriz. Ayrıca, İnternet Protokol (IP) adresi, tarayıcı türü ve dili, erişim 
süreleri, sizi web sitemize yönlendiren ve sitemizdeki bir bağlantıya tıkladığınızda 
web sitemizdeki hangi URL’ye göz attığınızı belirten sitemizin Tekdüzen Kaynak 
Konum Belirleyicisi (URL) gibi web sitemize gelen kullandığınız tarayıcıdaki belirli 
bilgileri de toplayabiliriz. 

Yerel kanunlara tabi olarak, Dell ile olan ilişkilerinizde size daha tutarlı ve 
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için bir kaynak tarafından toplanan bilgiler, diğer 
kaynaklar vasıtasıyla Dell’in tek elden topladığı bilgiler ile beraber birleştirilebilir. İş 
Ortaklarımız ve diğer üçüncü taraflar da dâhil olmak üzere diğer taraflardan elde 
ettiğimiz bilgileri de ilave edebiliriz.  

Bazı Dell hizmetleri, ortak markalı olabilir ve başka bir şirketle birlikte sunulabilir. 
Şayet bu tür hizmetleri tescil eder veya kullanırsanız gerek Dell gerekse diğer şirket, 
ortak markalı hizmetler ile birlikte toplanan bilgileri alabilir ve her şirketin gizlilik 
bildirimine ve sizinle akdedilen diğer anlaşmalara uygun olarak bilgileri kullanabilir. 
 
 

  



Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz 

Dell, Kişisel Bilgilerinizi:  

• Hizmetler sunmak için ve talep ettiğiniz işlemleri desteklemek veya 
gerçekleştirmek için;  

• Size ürün güvenlik bilgileri, sipariş onayları da dahil olmak üzere işlem 
durumunuz, katılmayı istediğiniz özel Dell programlarına ilişkin bilgi, Dell veya 
bağlı ortaklarında mevcut olan ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgi, promosyon 
teklifleri ve anketler yollamak için;  

• Dell İş Ortaklarınızla iletişimi kolaylaştırmak için; 
• Ürünlerimizi, hizmetlerimizi (web sitemizdeki içerik ve reklamlar dâhil olmak 

üzere), teknolojilerimizi, iletişimlerimizi ve sizinle sağlanan ilişkileri 
özelleştirmek, analiz etmek ve geliştirmek için;  

• Sizinle akdedilen satış şartını, web sitesi anlaşma koşullarını ve/veya ayrı 
sözleşmeleri (uygunsa) yürürlüğe koymak için;  

• Dolandırıcılığı ve diğer yasaklanmış veya yasadışı faaliyetleri önlemek için;  
• Web sitelerimizin veya ürün ya da hizmetlerimizin güvenliğini ve bütünlüğünü 

korumak için; veya  
• Aksi takdirde, toplantı noktasında size anlatılan maksatlar için kullanır. 

Yerel kanunlara tabi olarak, toplanan Kişisel Bilgiler, Birleşik Devletler’de veya 
Dell’in, bağlı ortaklıklarının ya da İş Ortaklarının faaliyet yürüttüğü herhangi başka bir 
ülkede saklanabilir veya işlenebilir.   

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi 

Talep ettiğiniz işlemleri gerçekleştirmek veya Dell ya da Dell markalı ürünler ve 
hizmetler hakkında tarafınıza bağlı ortaklıklarımız tarafından bilgi sunulması dâhil, 
işletmemizin veya bağlı ortaklıklarımızın ihtiyaçlarınıza yanıt vermesini sağlayarak 
bağlı ortaklıklar veya İş Ortakları ile Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz.  Bu iletişim, Dell 
ve Dell markalı ürünler, hizmetler veya tekliflere ilişkin talepleri içerebilir. Kişisel 
Bilgilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak işlemeyi ve korumayı kabul eden İş 
Ortaklarımızla paylaşacağız ve yalnızca Dell tarafından belirtilen amaçlar 
doğrultusunda kullanacağız. 

Buna ek olarak Dell, Kişisel Bilgilerinizi Dell ürünlerinin ve hizmetlerinin satışı, 
pazarlanması veya destek hizmetinin sunulmasına ilişkin sınırlı amaçlar kapsamında 
perakendeciler, distribütörler, entegratörler, sipariş görevini yerine getirenler ve bazı 
satış acenteleri ("Kanal Ortakları") dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmama 
kaydıyla satış ve pazarlama zincirimizdeki katılımcılarla paylaşabilir.   

Ayrıca, şayet Dell (veya Dell’in bir bölümü) satılır veya başka bir şirketle birleşirse 
veya Dell makul düzeyde Dell’i, onun müşterilerini veya halkı koruması gerektiğine 
inanırsa yasalar veya düzenlemeler gereği; yasal işlemlere ilişkin olarak, 
dolandırıcılığın önlenmesi veya diğer yasal faaliyetlerle bağlantılı olarak Kişisel 
Bilgilerinizi ifşa edebilir. 



 
Yukarıda açıklananlar dışında, şahısların pazarlama amaçlarına ilişkin olarak rızanız 
olmadan Kişisel Bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğiz. 

AB ve İsviçre Güvenli Limanı 

Dell’in diğer veri koruma önlemlerine ek olarak, Dell Bulut Klinik Arşiv (DCCA) 
hizmetleri; Avrupa Birliğine üye ülkeler ve İsviçre'den gelen kişisel bilgileri toplama, 
kullanma ve saklamaya ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ABD – 
AB Güvenli Liman Çerçevesi ve ABD - İsviçre Güvenli Liman Çerçevesine 
uygundur.  Müşterilere DCCA hizmetlerinin sunulması için Dell bildirimde bulunma, 
tercih etme, ileri aktarma, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulamaya ilişkin 
Güvenli Liman Gizlilik İlkelerine bağlı olduğunu onaylamıştır. Güvenli Liman programı 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Dell Bulut Klinik Arşiv Hizmetleri sertifikasını 
görüntülemek için lütfen http://www.export.gov/safeharbor (İngilizce) adresini 
ziyaret edin. 
 
TRUSTe (İngilizce) Güvenli Liman uyumu için gerekli olan, DCCA çevrimiçi veri 
toplamaya ilişkin tüketici şikayetleri hakkındaki yerel anlaşmazlıkların çözümünü 
sağlamak için bağımsız bir üçüncü taraf başvuru merci olarak hizmet sunar. Şayet 
DCCA’nın Güvenli Liman durumları hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen 
privacy@dell.com adresi ile bize ulaşın.  Şayet yanıtlarımızdan memnun kalmazsanız 
TRUSTe here (İngilizce) ile iletişime geçebilirsiniz.. Güvenli Liman programı hakkında 
daha fazla bilgi edinmek ve Dell Bulut Klinik Arşiv Hizmetleri sertifikasını 
görüntülemek için lütfen www.export.gov/safeharbor (İngilizce) adresini ziyaret edin. 

Kişisel Bilgilerinize Erişme, Bu Bilgileri Değiştirme ve Silme 

Dell, Kişisel Bilgilerinizi doğru şekilde saklı tutmanıza yardımcı olmayı istemektedir. 
Dell hesabınızda çevrimiçi olarak saklı tutulan Kişisel Bilgilerinizi görüntülemek ve 
düzenlemek için lütfen Dell.com web sitesinin My Account (Hesabım) (İngilizce) veya 
Premier Account (Premier Hesap) (İngilizce) bölümünü görüntüleyin. Hesabınızın 
güvenliği için giriş kimliği ve şifre ile oturum açmanız istenecektir.  Sizin hakkınızda 
tuttuğumuz Kişisel Bilgilerin türüne ilişkin sorularınız mevcutsa veya size ilişkin 
tuttuğumuz Kişisel Bilgilerin silinmesini ya da düzeltilmesini talep ediyorsanız veya 
Kişisel Bilgilerinize erişim ve/veya şikayette bulunma hakkınız için lütfen yazılı 
talebinizi privacy@dell.com adresine gönderin veya Gizlilik Bildiriminin altında yer 
alan posta adresine gönderin.   
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İletişim Tercihlerinizi Seçme ve Pazarlamayı Reddetme 

Tercihlerinizi belirterek Dell’den pazarlama iletişim gönderilerini alma veya almama 
seçeneğinde bulunabilirsiniz. Tercihlerinizi seçme hususunda sunulan fırsatlar aşağıda 
belirtilmektedir:  

• Dell.com üzerindeki Hesabım ve Premier Hesap bölümü size Dell’den pazarlama 
iletişimi almayı isteyip istemediğinizi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin 
bültenlere abone olup olmama veya üyelikten çıkıp çıkmama seçeneklerini 
sunar; 

• Ayrıca herhangi bir noktadan List Removal Page (Liste Kaldırma Sayfası) 
bölümünü ziyaret ederek reklam ve pazarlama listelerinin (kataloglar, telefon, 
faks ve e-posta) kaldırılma talebinde bulunabilirsiniz;  

• Çevrimiçi alışveriş yaparken bir kart kaydettiğinizde, e-posta hatırlatıcısı 
almayı tercih edebilirsiniz; ve 

• Dell tarafından veya Dell adına herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan 
herhangi bir pazarlama faaliyeti, yürürlükteki yasalar ve tercihlerinizi ifade 
etmenize olanak sunan yürürlükteki yöntemlere uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 

Lütfen e-posta tercihlerinizin yürürlüğe girmesi için 10 iş günü içinde izin verin. 
Doğrudan posta katalogları gibi bazı promosyonlar önceden geliştirildiği için tercih 
talebinizi aldıktan sonra kimi zaman istekler alabilirsiniz. 

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz 

Dell, Kişisel Bilgilerinizi korumak için kötü maksatlı kullanım, kurcalanması ve 
kaybolmasına karşı ve ayrıca yetkisiz erişim, değişiklik veya ifşa edilmesine karşı 
Kişisel Bilgilerinizi korumak amacıyla tüm makul adımları atar. Bu adımları 
gerçekleştirirken kullandığımız yöntemler aşağıdakileri içerir: 

• kredi kartı detayları gibi hassas bilgilerin toplanması veya taşınmasında 
şifreleme kullanma; 

• tesislerimize yönelik fiziksel erişimi sınırlama;  
• hakkınızda topladığımız bilgilere ilişkin erişimi sınırlama;  
• bizim ve İş Ortaklarımızın Kişisel Bilgi güvenliğini korumak için uygun güvenlik 

önlemlerinin alınmasını sağlama; ve  
• yasaların gerektirdiği ölçüde Kişisel Bilgileri yok etme veya yeniden tanımlama. 

Çocukların Kişisel Bilgilerinin Toplanılması ve Kullanılması 

Dell çocukların güvenliğini ciddiye alır. Web sitemiz vasıtasıyla çocukların Kişisel 
Bilgilerini bilinçli olarak toplamayız. Ülkenizdeki yasalar kapsamında reşit olmamış 
iseniz lütfen ebeveyninizin veya koruyucunuzun rızası ve katılımı olmadan web sitemiz 
vasıtasıyla herhangi bir Kişisel Bilgi sunmayın.  

http://ecomm.euro.dell.com/GSC/ListRemoval/Index?returnPath=www.dell.com&c=tr&l=tr


Biz ve İş Ortaklarımız Tanımlama Bilgilerini ve Web İşaretçilerini Nasıl Kullanıyoruz 

Biz ve İş Ortaklarımız Tanımlama Bilgilerini Nasıl Kullanıyoruz 

Dell web siteleri, hizmetlerimize bağlanmanızı sağlamak ve çevrimiçi deneyimlerinizi 
kişiselleştirmede yardımcı olmak için Dell’i ve üçüncü taraf "tanımlama bilgilerini" 
kullanır.  Aynı bilgiyi tekrar tekrar girme ihtiyacını ortadan kaldırmak için zamandan 
tasarruf sağlayarak bilgisayarınızdaki tercihlerinizi ve diğer bilgilerinizi depolamak için 
tanımlama bilgilerini kullanırız. 

Bir tanımlama bilgisi, bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilmiş bir metin parçasıdır.  
Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, tarayıcınız metni küçük bir dosya olarak cihazınıza 
ekler. Birçok tarayıcı, varsayılan olarak tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde 
ayarlanmıştır.  Dilediğiniz gibi tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme 
hakkına sahipsiniz.  Web tarayıcınızın Yardım bölümü, büyük olasılıkla araç çubuğunda 
yer alır, tarayıcınızı yeni tanımlama bilgilerini kabul etmekten nasıl koruyacağı 
hususunda ve yeni bir tanımlama bilgisini aldığınızda tarayıcının size nasıl bildirimde 
bulunacağı hususunda veya bunların hepsinin birden nasıl devre dışı bırakılacağı 
hususunda size aktarımda bulunur.   

Tanımlama bilgileri, Alışveriş Sepetinizde tasarrufta bulunmanıza olanak sunan ve 
ziyaretler arasında Alışveriş Sepetinizdeki eşyaları hatırlamanıza imkan tanınması 
dahil olmak üzere Dell’in bazı temel özelliklerinden yararlanma imkanını size sunar.  
Tanımlama bilgilerini reddetmeyi seçerseniz Dell web sitelerinin diğer interaktif 
özelliklerini ve tanımlama bilgilerine bağlı olan hizmetlerine kaydolmayabilir veya 
kullanmayabilirsiniz. 
 
Dell veya Diğerleri tarafından Hedeflenen Görüntü Reklamları 

Dell.com’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretler sırasında ve Dell.com ziyaretlerinize dayalı 
olarak diğer web sitelerinde kişiselleştirilmiş içerik ve uygun reklamı görüntülemeye 
yardımcı olmak için tanımlama bilgilerini kullanan reklam ve kişiselleştirme İş 
Ortakları ile birlikte çalışır. İş ortakları tarafından yerleştirilen tanımlama bilgileri 
ayrıca reklam kampanyalarınızın performansını ölçmede ve görüntülediğiniz sayfayı, 
tıkladığınız bağlantıları ve reklamları, bu web sayfalarında gerçekleştirdiğiniz diğer 
işlemleri, web sayfasına erişmeden önce geldiğiniz siteyi tanımlamada size yardım 
sunar.  İster Dell.com’da ister başka web sitesinde olun bu tanımlama bilgileri etkin 
olabilir.   

Hedeflenen reklam veya bu reklamı reddetmeye ilişkin daha fazla bilgi edinin 
(İngilizce).  
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"İzlemeyin" İşaretleri  

Yukarıdaki "Daha fazla bilgi edinin" bağlantısını kullanarak hedeflenen reklamı 
reddetme imkânına sahip olmanızın ve "Biz ve İş Ortaklarımız Tanımlama Bilgilerini 
Nasıl Kullanıyoruz" bölümünde tanımlandığı gibi web tarayıcınız vasıtasıyla tanımlama 
bilgilerini kullanmayı kontrol altına alabilmenizin yanı sıra, bazı web tarayıcıları, 
"izlemeyin" ayarını etkinleştirme imkânı da sunar.  Bu ayar, web taraması yaparken 
karşılaşacağınız web sitelerine özel bir işaret gönderir.  Tanımlama bilgilerini kabul 
etme yeteneğine hali hazırda sahip olduğundan etkinleştirilmiş "izlemeyin" ayarlarına 
sahip tarayıcılar için bu "izlemeyin" işareti, tarayıcı ayarlarınızdaki tanımlama 
bilgilerini reddederek izlemenin belirli formlarını devre dışı bırakmasından farklıdır.  
Dell, bu aşamada web tarayıcının "izlemeyin" işaretine yanıt veremez.  Şayet bunu 
gelecekte yapacak olursak bunun nasıl yapılacağını Gizlilik Bildiriminde 
tanımlayacağız.  "İzlemeyin" hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
www.allaboutdnt.org (İngilizce) adresini ziyaret ediniz.  
 
Dell’in Hedeflenen E-posta Reklamı 

Aldığınız bazı reklamlar, e-posta reklamı da dahil olmak üzere, Dell.com 
ziyaretlerinize ve sizin tarama ve satın alma geçmişinize bağlı olarak da 
kişiselleştirilebilir.  Buna ek olarak, aldığınız reklam e-postasında yer alan bazı 
bağlantılara tıkladığınızda, e-posta hizmet sağlayıcımız, tarayıcınıza bir tanımlama 
bilgisi yerleştirebilir. Bu tür tanımlama bilgisi e-posta adresinize veya IP adresinize 
bağlanabilir ve görüntülediğiniz ve Dell.com’da satın aldığınız ürünler ve hizmetler 
hakkında bilgi toplamak için kullanılabilir.  Toplanan bilgiler, alacağınız gelecek e-
posta reklamlarını kişiselleştirmek ve özelleştirmek için kullanılabilir. Aldığınız 
kişiselleştirilmiş reklam e-postası iletilerinde sağlanan abone olmama bağlantısını 
tıklayarak bu kullanımı reddedebilirsiniz. 

Biz ve İş Ortaklarımız Web İşaretçisini, Piksel Etiketlerini ve İzleme Teknolojisini 
Nasıl Kullanıyoruz 

Dell veya İş Ortakları, web sitelerimizde, e-posta iletilerimizde, diğer web 
sitelerindeki reklamlarımızda veya diğer kişilerin e-posta iletilerinde web işaretçilerini 
kullanabilir.  Benzer şekilde, Dell.com adresinde içeriği veya reklamları görünen veya 
kullanıcılarımıza Dell.com’un gönderdiği e-posta iletilerine sahip olan üçüncü taraflar 
ayrıca, içeriğin, reklamların veya e-posta iletilerinin etkinliğini ölçmek amacıyla kendi 
reklamlarında veya e-posta iletilerinde web işaretçisini yerleştirebilirler. 

Bir web işaretçisi, bir web sayfasını veya e-posta iletisini görüntülediğinizde 
bilgisayarınızdaki tanımlama bilgisini tanımak için kullanılabilecek elektronik bir 
görüntüdür. Web işaretçileri, web sitemizin ve reklamlarımızın etkinliğini çeşitli 
yollardan ölçmek için bize yardımcı olur.  Örneğin, web işaretçileri, belirli bir reklam 
için web sitemizi ziyaret eden veya belirli bir reklamı görüntüledikten sonra web 
sitemizden satın alım gerçekleştiren bireylerin sayısını verebilir veya web sayfası 
görüntülediğinde bizi bilgilendirebilir ve web işaretçisinin yerleştirildiği sayfanın 

http://www.allaboutdnt.org/


açıklamasını sunabilir. Web işaretçileri, alınan e-posta iletisi üzerine bunu açan veya 
buna göre hareket eden bireylerin sayısını vererek, bir e-postanın ne zaman açıldığını 
ve bir e-postanın kaç kez tekrar iletildiğini belirleyerek e-posta kampanyalarımızın 
etkinliğini de ölçebilir.  Yerel kanunlara tabi olarak, sizden temin ettiğimiz diğer 
Kişisel Bilgilerle birlikte web işaretçileri vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileri 
birleştirebiliriz.  

Biz ayrıca, reklam verenin sitesinde bir satın alma işlemini veya diğer faaliyetler 
içinde reklam sonuçlarının ne sıklıkla tıklandığına ilişkin istatistikler geliştirmek ve 
çevrimiçi pazarlamanın etkinliğini belirlemek için Dell, Dell’in acenteleri veya 
diğerleri tarafından Dell.com adresinde web işaretçilerinin kullanımı hususunda 
bireysel veya toplu istatistikler derlemek için bazı İş Ortaklarımıza izin verebiliriz. 
Toplu bilgiler, demografiyi ve bilgi kullanımını içerebilir. Hakkınızdaki hiçbir Kişisel 
Bilgi, bu araştırmaya ilişkin olarak İş Ortaklarıyla paylaşılmaz.  

Yukarıda belirtilen Biz ve Ortaklarımız Tanımlama Bilgilerini Nasıl Kullanıyoruz 
bölümünde tanımlanan web tarayıcınızdaki tanımlama bilgilerini reddederek bazı web 
işaretlerini kullanılmaz hale getirebilirsiniz.  

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya e-posta iletilerimizden birini görüntülediğinizde, 
web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfaların bazılarını not etmek için piksel etiketleri 
(ayrıca "açık" gifler olarak adlandırılırlar), izleme bağlantıları ve/veya benzer 
teknolojilerini kullanabiliriz. Biz ayrıca, piksel etiketlerini tarayıcınızın hangi tür e-
postaları desteklediğine karar vermek için de kullanabiliriz. Dell.com üzerindeki 
tecrübelerinizi kişiselleştirmek ve size daha yararlı ve ilgili reklamlar sunmak 
maksadıyla Kişisel Bilgiler ile birlikte web işaretçileri, piksel etiketleri, izleme 
bağlantıları ve benzer teknoloji vasıtasıyla toplanan bilgileri kullanabiliriz. 

Sosyal Medya Özellikleri 

Web sitemiz, Facebook'ta "Beğen" ve Twitter'da "Takip Et" düğmelerini içerir.  Bu 
özellikler, web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfayı sizin IP adresinizi toplayabilir ve 
özelliğin düzgün çalışması için bir tanımlama bilgisini yerleştirebilir.  Sosyal medya 
özellikleri ya bir üçüncü taraf tarafından ya da doğrudan siteniz tarafından 
düzenlenir.  Bu özelliklerle olan etkileşiminiz şirket tarafından sunulan gizlilik 
politikaları ile sağlanır.  

Üçüncü Taraf Web sitelerine ve Hizmetlerine Gerçekleştirilen Bağlantılar 

Tıkladığınızda hakkınızdaki Kişisel Bilgilerinin toplanabileceğini, Dell’in diğer web 
sitelerine bağlanma olanağı sunduğunu unutmayın. Bu üçüncü taraf web sitelerinin 
Dell.com’a bağlantıyı gerçekleştiren bilgi uygulamaları, bu Gizlilik Bildiriminin 
kapsamında değildir.  

  



Müşteri ve Çevrimiçi Kullanıcı Bilgisine İlişkin Gizlilik Bildirimimize Yapılan 
Değişiklikler 

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Bildiriminde 
değişiklikler gerçekleştirirsek veya Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığımıza dair 
herhangi bir maddesel değişiklik yaptığımızda, bu değişiklikleri yansıtmak için bu 
Gizlilik Bildirimini revize edeceğiz ve bu bölümün sonunda yer alacak, Gizlilik 
Bildiriminin yürürlük tarihini revize edeceğiz. Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve 
nasıl koruduğumuza ilişkin olarak bilgilendirmek maksatlı bu Gizlilik Bildirimini 
periyodik olarak gözden geçirmeniz amacıyla sizi teşvik edeceğiz. 

Bize Ulaşın 

Gizlilik uygulamalarına ilişkin herhangi bir nedenle bizimle iletişim kurmak isterseniz 
lütfen aşağıda belirtilen adresimize yazın:  

Privacy Office 
Dell 

11 Rond Point Schuman 
1040 Brüksel 

Belçika 

Ayrıca bize belirtilen adresten de ulaşabilirsiniz privacy@dell.com. 

Yürürlük Tarihi: 19 Ekim 2015 
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