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Stanley Black & Decker Küresel Gizlilik Politikası 

SON GÜNCELLEME: 27 Eylül 2018 

Kapsam. Bu Gizlilik Politikası, Stanley Black & Decker, Inc ve bağlı kuruluşları (hep birlikte “Stanley Black 
& Decker” olarak anılmaktadır) tarafından aşağıdaki yollarla topladığımız bilgilerle bağlantılı olarak 
toplanan, kullanan ve ifşa edilen bilgilere uygulanmaktadır: 

• Tarafımızca işletilen, sizin bu Gizlilik Politikasına eriştiğiniz web sitelerimiz, mikro sitelerimiz ve
mobil sitelerimiz vasıtasıyla (“Siteler”),

• Bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde veya bunlar vasıtasıyla sunulan yazılım uygulamalarımız
aracılığıyla (“Uygulamalar”),

• Bu Gizlilik Politikasına eriştiğiniz, bizim kontrol ettiğimiz sosyal medya sayfaları vasıtasıyla (hep
birlikte “Sosyal Medya Sayfaları” olarak anılacaktır),

• Size gönderdiğimiz bu Gizlilik Politikasına bağlantısı bulunan HTML-biçimli e-posta mesajları ile,

• Mağazalarımızı veya perakende büfelerimizi ziyaret ettiğinizde, ticari gösterilere katıldığınızda
ya da bir sipariş verdiğinizde veya telefondan yardım istediğinizdeki gibi çevrim dışı olarak

Hep birlikte Siteleri, Uygulamaları, Sosyal Medya Sayfalarını ve çevrim dışı olanları “Hizmetler” olarak 
kabul etmekteyiz.  

Lütfen, bu Gizlilik Politikasının Stanley Black & Decker tarafından bir iş ortağı veya müşteri adına hizmet 
sağlayıcısı sıfatıyla işlediği bilgilere uygulanmayacağını unutmayın örneğin; bu bilgi bir taraf, bize kendi 
müşterilerine veya çalışanlarına ilişkin bilgiler sunduğunda. Stanley Black & Decker, bilgileri iş ortağı veya 
müşterinin talimatlarına ve geçerli kanuna göre işleyecektir.  

Bu Gizlilik Politikası, aşağıdaki soruları yanıtlamaktadır: 

1. Stanley Black & Decker, sizin hakkınızda hangi Kişisel Bilgileri toplamaktadır? ................................... 2 
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3. Stanley Black & Decker Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşır mı? ............................................ 5 

4. Stanley Black & Decker, sizin hakkınızda hangi diğer Kişisel Bilgileri toplamaktadır? .......................... 6 

5. Diğer web sitelerinde ve cihazlarda sunulan reklamlarımız nasıl ve tercihleriniz neler? ................... 11 

6. Kişisel Bilgileri nasıl kullandığımız ve açıkladığımız konusunda hangi tercihlere sahipsiniz? .............. 11 

7. Stanley Black & Decker Kişisel Bilgilerinizi nasıl güvence altına alıyor? .............................................. 12 
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11. Saklama süresi ................................................................................................................................. 13 
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14. Üçüncü taraf ödeme hizmetleri ...................................................................................................... 14 

15. Bu Gizlilik Politikası değişecek mi? .................................................................................................. 14 

16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?................................................................... 14 

 

1. Stanley Black & Decker, sizin hakkınızda hangi Kişisel Bilgileri toplamaktadır? 
 

“Kişisel Bilgiler” sizi, bir kişi olarak tanımlayan ya da tanımlanabilir kişi ile ilgili olan bilgilerdir.  
 
Hem biz hem de hizmet sağlayıcılarımız, aşağıdakiler dahile çeşitli kaynaklardan sizin hakkınızda Kişisel 
Bilgi toplar ve bunları birleştirir:  

• Hizmetler vasıtasıyla, örneğin; bir haber bültenine, pazarlama e-postalarına ve diğer ticari 
elektronik mesajlara (örneğin gelen tanıtımlar, yeni ürünler vs.) abone olduğunuzda, 
Hizmetlere erişim için (örneğin ürünlerini kaydettirmek, destek istemek, yaraşmalara veya 
müsabakalara katılmak, ürün garantilere ilişkin sorgulamalar yapmak için) ya da bir satın alım 
yapmak için bir hesap kaydettirdiğinizde veya Sosyal Medya sayfalarımız aracılığıyla. 

• Diğer Kaynaklardan. Kişisel Bilgilerinizi diğer kaynaklardan almaktayız, örneğin:  
o LinkedIn veya yerel Ticaret veya Sanayi Birliklerinin kütükleri gibi kamuya açık 

veri tabanları.  
o Ortak pazarlama ortakları, bilgileri bizimle paylaştıklarında, şunlar dahil: özel olarak 

yapılan pazarlama veya anket /sorgu veri tabanları.  
o Eğer sosyal medya hesabınızı Hizmetler hesabınıza bağlarsanız sosyal medya 

hesabınızdan belirli Kişisel Bilgileri örneğin; adınız, e-posta adresiniz, fotoğraf, sosyal 
medya bağlantı listesi ve sosyal medya hesabınızı kendi Hizmetler hesabınıza 
bağladığınızda erişebileceğimiz veya bize erişim sunabileceğiniz diğer bilgileri, sosyal 
medya hesabınızın ayarları içerisinde seçtiğiniz tercihlere / seçimlere ya da Sosyal 
Medya sayfalarımızda sunmuş olduğunuz görüşlere (örneğin “Beğeniler”) bağlı olarak 
bizimle paylaşacaksınız.  

 
Genellikle aşağıdaki türde Kişisel Bilgiler toplamaktayız:  

 

• Adınız  
• Posta adresi 
• E-posta adresi 

• Doğum Tarihi 
• Telefon Numarası 
• Mobil Telefon Numarası 

• Posta/zip kodu, eyalet/il ve ülke 
• Kullanıcı adı ve şifre (hesabınıza ilişkin) 
• Satın alma, sipariş bilgileri ve 

ödeme detayları 
• Ticaret veya meslek 

• Çalışma veya ticari beceri seviyeleri 
ve deneyimi 

• Demografik bilgiler (örneğin; hane halkı 
üyeleri, ikametgah ülkesi, yaş ve cinsiyet) 

• Müşteri memnuniyeti araştırmalarına, 
müşteri taleplerine veya sorgulamalara 
ilişki bilgiler 

• Satın alınan ürünlerin kaydı dahil satın alma 
alışkanlıkları ve diğer bilgiler 

• İlgiler ve Hobiler 
• İstediğiniz beğendiğiniz veya sahip olduğunuz 

ürünler hakkındaki bilgiler 
• Banka bilgileri (örneğin; özel teklifler için - geri 

ödeme, garanti uzatma, ödüller 
veya yarışmalar) 
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Belirli Sitelerde, Sitelerimizdeki belirli özelliklerde katıldığınızda bize Kişisel Bilgiler sunmak için, sosyal 
medya sitelerinde kişisel sosyal medya hesabınızı kullanmanıza izin vermekteyiz (“Kişisel Sosyal Medya 
Hesabı”). Bu Kişisel Bilgiler, aşağıdakileri içerebilir: 
  

• Adınız ve/veya takma adınız 
• Profil Resmi 

• Cinsiyet 
• Ağlar  
• Kullanıcı Kimliği 
• Arkadaş listesi ve ilgili irtibat detayları 

• Dil  
• Ses kayıtları 
• Video ve fotoğraflar 

• Doğum Tarihi 
• Eğitim 

• Çalışma Geçmişi / Meslek 
• Adres 
• İlgiler/Hobiler 
• “Beğeniler” veya çevrimiçi grup üyeliği 

• Ülke 
• İfade edilen görüşler (örneğin ürünlerimizden biri 

hakkındaki memnuniyete dair yanıt verirken) 

 
 

Bilgilerin tarafınızca daha sonra revize edilmesi durumunda Kişisel Sosyal Medya Hesaplarınızdan bu 
bilgileri toplamaya devam edebilmemiz mümkündür.  
  
Talep edilen Hizmetleri size sunmak amacıyla Kişisel Bilgileri toplamamız gerekmektedir. Belirli istenen 
bilgileri bize vermemeyi tercih edebilirsiniz ancak Hizmet özelliklerimizden bazılarından 
faydalanamayabilir ya da Hizmetleri size sunamayabiliriz.  
 

Eğer diğer kişilere ait Kişisel Bilgileri, Hizmetler ile bağlantılı olarak bize veya hizmet sağlayıcılarımıza ifşa 
ederseniz bunu yapma ve bu Gizlilik Politikası gereğince bize bilgileri kullanma izni verme yetkisine sahip 
olduğunuzu beyan etmektesiniz. 

 
2.  Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri nasıl kullanıyoruz? 

 
Sizden topladığımız Kişisel Bilgiler, bizimle olan deneyiminizi ve size gönderdiğimiz bildirimleri 
kişiselleştirmemize ayrıca Hizmetlerimizle olan deneyiminizi sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı 
olmaktadır. Hem biz hem de hizmet sağlayıcılarımız, yukarıda toplanan Kişisel Bilgileri, aşağıdaki amaçlar 
kapsamında kullanmaktadır:  

 

• Hizmet işlevselliğinin sağlanması ve aşağıdakiler dahil taleplerinizin yerine getirilmesi: 
o Kayıtlı hesabınıza erişimin açılması ve düzenlenmesi. 
o Örneğin; çevrimiçi iletişim yollarından biri veya sohbet hatları vasıtasıyla bizimle irtibata 

geçtiğinize sorularınıza yanıt verilmesi ve taleplerinizin yerine getirilmesi. 
o Garanti ve ürün kaydı, talep veya istem dahil sipariş ya da diğer işlemlerinizin işlenmesi ve 

ilgili müşteri hizmetinin sunulması 
o Size şart, koşul ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi idari bilgiler göndermek.  
o Yapmayı tercih etmeniz durumunda başka bir kişiye mesajlar göndermenize izin vermek.  

 
Sizinle olan sözleşme ilişkimizi yönetmek ve/veya bir sözleşme imzalamadan önce talebinize göre 
adımlar atmak ve/veya yasal bir yükümlülüğe uymak amacıyla bu faaliyetlerle iştigal ediyoruz.  
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• Haber bültenimizin ve/veya diğer pazarlama materyallerimizin size temini ve sosyal paylaşımın 
kolaylaştırılması. 

o Size, hizmetlerimize, yeni ürünlerimize ilişkin bilgileri ve şirketimiz hakkında diğer haberleri 
içeren, reklam ve pazarlama ilişkili e-postalar, metin mesajları ve postalar göndermek. 

o Kullanmayı tercih ettiğiniz sosyal paylaşım işlevini kolaylaştırmak. 
o Sizin adınıza isek listeleri veya diğer e-postaları göndermek. 

 
Bunu sizin rızanız ile yapacağız.  

 

• İş raporlama ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulması için Kişisel Bilgilerin analizi. 
o Sizi daha iyi anlamak için, böylece Hizmetlerimizi kullanırken deneyimlerinizi 

kişiselleştirebilir ve size, ilgilerinize göre uyarlanmış bilgi ve/veya teklifler sunabiliriz. 
o Tercihlerinizi daha iyi anlamak için böylece Hizmetlerimiz aracılığıyla ilgili olacağını ve 

ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz içeriği size sunabiliriz. 
o Dijital içeriğimizin nasıl kullanıldığı hakkında kümelenmiş eğilim raporları hazırlamak ve 

pazar araştırması yapmak amacıyla kullanıcılarımızın tercihlerinizi analiz veya tahmin 
etmek böylece Hizmetlerimizi geliştirebiliriz.  

 
Rızanızla ya da meşru menfaatimiz olması sebebiyle kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağız. 

 

• Çekilişlere, yarışmalara ve diğer tanıtımlara katılmanıza izin verilmesi.  
o Size, Çekilişlere, yarışmalara ve diğer tanıtımlara katılma imkanı sunabiliriz. 
o Bu tanıtımlardan bazıları, Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullanacağımız ve açıklayacağımız 

hakkında bilgi içeren ilave kurallara sahiptir. 

 
Bu bilgileri, sizinle olan sözleşme ilişkimizi yönetmek için kullanmaktayız. 

 

• Kişisel Bilgileri kümeleme ve/veya isimsizleştirme. 
o Kişisel Bilgileri kümeleme ve/veya isimsizleştirebiliriz böylece artık Kişisel Bilgi kabul 

edilmeyecektir. Bunu, kullanabileceğimiz ve herhangi bir amaçla açıklayabileceğimiz 
diğer verileri sizin kullanımınız için üretmek amacıyla yapmaktayız. 
 

• İş amaçlarımıza ulaşılması  
o Veri analizi için örneğin, Hizmetlerimizin verimliliğini arttırmak amacıyla 
o Denetimler için, dahili süreçlerimizin istendiği şekilde çalıştığını ve yasal, düzenleyici ve 

sözleşmeden doğan gerekliliklere uygun olduğunu teyit etmek amacıyla. 
o Sahtekarlık ve emniyet kontrolü amaçları kapsamında örneğin, siber saldırıları ya da kimlik 

hırsızlığı girişimlerini tespit etmek ve önlemek amacıyla.  
o Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için.  
o Mevcut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek veya tadil etmek için  
o Kullanım eğilimlerini tanımlamak için örneğin; Hizmetlerimizin hangi kısımlarının 

kullanıcıların en çok ilgisini çektiğinin anlaşılması 
o Geri çağırmaları kolaylaştırmak için 
o İş başvurularını işlemek için 
o Tanıtım kampanyalarının etkinliğinin belirlenmesi için böylece kampanyalarımızı 

kullanıcılarımızın ihtiyaç ve ilgilerine göre uyarlayabiliriz.  
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o İş faaliyetlerinin işletilmesi ve genişletilmesi amacıyla örneğin; Hizmetlerimizin hangi 
kısımlarının kullanıcıların en çok ilgisini çektiğinin anlaşılması böylece enerjimizi 
kullanıcılarımızın ilgilerinin karşılanmasına odaklayabiliriz. 

 
Sizinle olan sözleşme ilişkimizi yönetmek; yasal bir yükümlülüğe uymak ve/veya meşru 
menfaatimiz olması sebebiyle bu faaliyetlerle iştigal ediyoruz. 
 

Eğer e-posta listemize kaydolursanız, (sosyal ağ ve diğer web siteleri gibi) üçüncü taraf platformlarca 
sunulan hizmetleri, bu platformlarda size ve diğerlerine hedefli reklamlar sunmak için kullanabilir ayrıca 
e-posta adresinizin ve diğer bilgilerin kıyılmış versiyonunu, bu gibi amaçlarla platform sağlayıcısına 
sunabilir. Bu gibi amaçlarla bilgilerinizin kullanımından caymak için lütfen, aşağıda bölüm “16. Stanley 
Black & Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçin. 
 

3.  Stanley Black & Decker Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşır mı? 
 
Kişisel Bilgilerinizi aşağıdakiler ile paylaşabiliriz: 
  

• Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar kapsamında bağlı kuruluşlarımıza. 
o Bağlı kuruluşlarımızın listesine ve konumlarına buradan ulaşabilirsiniz.  
o Japon bağlı kuruluşumuz (kuruluşlarımız) tarafından toplanan ve Stanley Black & Decker, 

Inc, ile ortaklaşa kullanılan bilgiler konusunda, Stanley Black & Decker, ortak kullanılan 
Kişisel Bilgilerin yönetiminden sorumlu olan taraftır. 

 

• Üçüncü Taraf hizmet sağlayıcılarımız, dağıtımcılar ve satış temsilcileri dahil, tarafımız adına, 
aşağıdakiler gibi görevleri yerine getirmek amacıyla:  

o Satın almanızı, sipariş tamamlanışını eve ödeme işlemeyi kolaylaştırma 
o Ürünlerimizin bakımlarına yardımcı olma 
o Ürün tescilleri 
o Taleplere yanıt verilmesi ve ürün bilgilerinin sunulması 
o Size ürünleri ve diğer müşteri hizmet görevlerini değiştirmenize yardımcı olma 
o Size bildirimlerde bulunma ve bunları iyileştirme 
o Yatırımcı ilişkilerine olan talepleri yanıtlama 
o Web sitesi ev sahipliği, veri analizi, bilgi teknolojisi ve ilgili altyapı temini 
o Reklam ve analiz hizmetleri 
o E-posta teslimatı  
o Denetim 
o Düzenlediğimiz bir yarışma veya müsabakayı kazandığınızda bilgilendirilmeniz ve yarışma 

hediyesinin size teslimi 
o Bir anket veya müşteri memnuniyeti incelemesinin yapılması  
o Şikayetlere veya (garanti uzatımı, yaralanmalar, hasarlar vs.'ye yönelik) ürün talep 

isteklerine yanıt verilmesi 
o Diğer hizmetler 

  
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel bilgilerimize muamele ediş şekli hakkında ilave bilgi 
için, aşağıda belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçiniz. 

 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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• Bizden alınan lisans kapsamında satılan ürünlerin pazarlamasına, dağıtımına, reklam satışı ve 
bakımı ile ilgili olarak lisans sahiplerimize ve imtiyaz sahiplerimize, kullanımları için 
 

• Seçimlerinizle tutarlı bir şekilde, sizi ilgilendirebilecek ürün veya hizmetlerimiz hakkında sizinle 
temas kurabilecek üçüncü taraf iş ortaklarına.  

 

• Hizmetleri kullanarak Kişisel Bilgileri, aşağıdaki yerlerde, şekillerde ve kişilere ifşa etmeyi 
seçebilirsiniz: 

o  Mesaj panolarında, halka açık sohbet odalarında, profil sayfalarında, bloglarda, arama 
panolarında ve topluluklarda, anketlerde ve bilgi ve içerik yayınlayabileceğiniz diğer 
hizmetler (herhangi bir sınırlama olmaksızın Sosyal Medya Sayfalarımız dahil). Lütfen, bu 
hizmetler vasıtasıyla yayınladığınız veya açıkladığınız bilgilerin kamuya mal olacağını ve 
diğer kullanıcılar ile halka sunulabileceğini unutmayın.  

o Sosyal paylaşım faaliyetiniz üzerinden. Hizmetler hesabınızı sosyal medya hesabınıza 
bağladığınızda, bilgileri, sosyal medya hesabınızla bağlantılı arkadaşlarınız, diğer 
kullanıcılar ve sosyal medya hesap sağlayıcını ile paylaşacaksınız. Bunu yaparak, bu bilgi 
paylaşımını kolaylaştırmamız konusunda bize yetki vermektesiniz ve paylaşılan bilgilerin 
kullanımının sosyal medya sağlayıcısının gizlilik politikasına tabi olduğunu da 
anlamaktasınız.  

 
 

Kişisel Bilgilerin Diğer Kullanım ve İfşaatları 
Kişisel Bilgileri, aşağıdaki sebeple özellikle bunu yapmak için yasal yükümlülüğümüzün veya meşru 
menfaatimizin bulunduğu durumlarda gerekli veya uygun olduğu şekilde kullanmakta ve açıklamaktayız: 

• Geçerli kanuna uymak.  
o Bu; ikamet ülkeniz dışındaki kanunları da kapsayabilir. 

• Kamu ve hükümet kurumlarından gelen taleplere yanıt vermek. 
o Bu; ikamet ülkeniz dışındaki kanunları ve kurumları kapsayabilir. 

• Emniyet teşkilatı ile işbirliği yapmak. 
o Örneğin; emniyet teşkilatının taleplerine veya emirlerine yanıt verdiğimizde. 

• Aşağıdakiler dahil diğer yasal nedenler kapsamında:  
o Kullanıcılarımızın, sizin, bizim veya diğerlerinin hak, mülkiyet veya güvenliğini korumak. 

 
Stanley Black & Decker'ın birleşmesi veya satın alınması ya da kurumsal yeniden örgütlenme, ortak girişim, 
işletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerimizin temlik, satış veya devir ya da başka şekilde tasarrufunda 
yer alması (iflas veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak dahil) durumunda hakkınızda toplanan Kişisel 
Bilgilerin bazılarını veya tamamını bir üçüncü tarafa ifşa etmek veya aktarma konusunda meşru 
menfaatlere sahibiz. Bu gibi üçüncü taraflar, örneğin, iktisap eden kurumları ve bunların danışmanlarını 
kapsayabilir. 
  

4. Stanley Black & Decker, sizin hakkınızda hangi diğer Kişisel Bilgileri toplamaktadır? 
 

“Diğer Bilgiler” sizin özel kimliğinizi açıklamayan ya da tanımlanabilir kişi ile doğrudan ilgili olmayan 
bilgilerdir. Diğer Bilgiler, şunları kapsamaktadır:  

• Tarayıcı tipi ve sürümü 
• İşletim Sistemi 
• IP adresi (daha fazla bilgi için aşağıya bakınız) 
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• Hizmetlerimize erişim için kullanılan İnternet hizmet sağlayıcısı 
• Hizmetlerimize varmak için bağlantıların ve nereden geldiğinize dair IP Adresinin kullanımı 
• Talep edilen ve incelenen web sayfaları 
• Hizmetlerimizde harcanan süre 
• Mobil web sitelerimiz ve uygulamalarımız için ekran boyutu, cihazsın çerez desteği ve 

görüntülerin nasıl göründüğü gibi kullanılan cihaz hakkındaki teknik bilgiler 
• Uygulama kullanım verileri 
• Çerezler, piksel etiketleri ve aşağıda açıklanan diğer teknolojiler vasıtasıyla toplanan diğer bilgiler 
• Sizin tarafınızdan sunulan, size özgü kimliğinizi açıklamayan demografik bilgiler ve diğer bilgiler  
• Artık sizin özel kimliğinizi açıklamayacak bir şekilde toplanmış bilgiler 

 
IP Adresiniz bilgisayarınıza Internet Hizmet Sağlayıcınız tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Bir IP 
adresi, ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa(lar) ile birlikte, bir kullanıcı Hizmetlere ne zaman erişirse 
erişsin sunucu günlük dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanabilir ve kaydedilebilir. IP adreslerinin 
toplanması, standart bir uygulama olup, birçok web sitesi, uygulama ve diğer hizmetlerce kendiliğinden 
yapılır. IP adreslerini, kullanım seviyelerinin hesaplanması, sunucu sorunlarının tanılanması ve Hizmetlerin 
yönetilmesi gibi amaçlarla kullanmaktayız. Ayrıca IP adresinizden yaklaşık konumunuzu da çıkarabiliriz 
(bkz. aşağıda “Konum”). 

 
Diğer Bilgileri, geçerli kanun kapsamında aksini yapmamızın gerektiği durumlar hariç herhangi bir amaçla 
kullanabilir ve açıklayabiliriz. Eğer Diğer Bilgilere geçerli kanun uyarınca Kişisel Bilgi muamelesi yapmamız 
gerekiyorsa bunları, bu Politikada detaylandırılan şekilde Kişisel Bilgileri kullandığımız ve açıkladığımız 
amaçlar kapsamında kullanabilir ve açıklayabilir. 

 
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, Diğer Bilgileri, aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde toplamaktayız:  

 

• Tarayıcınız veya cihazınız vasıtasıyla:  
o Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi, bilgisayar tipi (Windows veya Mac), ekran 

çözünürlüğü, işletim sistemi adı ve sürümü, cihaz üreticisi ve modeli, dil, Internet tarayıcı 
tipi ve sürümü ile kullandığınız Hizmetlerin adı ve sürümü (Uygulamalar) gibi belirli bilgiler, 
çoğu tarayıcı tarafından veya kendiliğinden cihazınız vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu 
bilgileri, Hizmetlerin doğru çalışmasını sağlamak için kullanmaktayız. 
 

• Uygulamalarını kullanmanız vasıtasıyla  
o Uygulamaları indirip kullandığınızda hem biz hem de hizmet sağlayıcılarımız 

cihazınızdaki Uygulamanın sunucularımıza eriştiği tarih ve zaman ile Uygulamaya 
hangi bilgi ve dosyaların indirilmiş olduğu gibi Uygulama kullanım verilerini, cihaz 
numaranıza bağlı olarak takip edebilir ve toplayabiliriz. 
 

• Fiziksel Konum Bilgileri 
o Hizmetler ve HTML-biçimli e-postalar, aşağıdaki gibi seçmiş olduğumuz belirli bir 

özellik için daha sonra kullanacağımız farklı tipte konum bilgilerinin (ID adresleri, GPS 
koordinatları veya posta kodu gibi) toplanmasını gerektirebilecek özellikleri 
içermektedir: 

▪ Nereden Alınır ve Mağaza Bulucu. Hizmetlerimizden bazıları, istediğiniz 
Stanley Black & Decker ürününü sunan en yakın mağazayı ve bu gibi yakın 
mağazaların belirli kalemleri stoklarında bulundurup bulundurmadığını 
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araştırmanıza izin vermektedir. Eğer bir mobil cihaz aracılığıyla Sitelerimizden 
veya Uygulamalarımızdan birine erişiyorsanız ve konum esaslı hizmetleri 
etkinleştirmişseniz konum bilgileri, bu özellikler için örneğin uydu, cep 
telefonu kulesi veya WiFi sinyallerini kullanarak toplanabilir. Eğer bu 
özelliklere, bir masaüstü cihaz vasıtasıyla erişiyorsanız, tarayıcınızın, 
talebinize yanıt vermek amacıyla IP adresinize bağlı olarak bize konum 
bilgilerinizi sunmasını seçebilirsiniz ya da konum bilgilerinizi bize sunmanız 
istenebilir. Masa üstü cihaz konum bilgilerinin belirliliği, kullandığınız 
tarayıcıya ve İnternete nasıl bağlandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
Mobil cihaz ayarlarınız, Sitelerimizin ve Uygulamalarımızın kesin mobil cihaz 
konum bilgilerinize erişmesini engelleyecek konum esaslı hizmetleri devre dışı 
bırakmanıza izin verebilir. Talimatlar için cihazınız ile birlikte sunulan yardım 
veya kullanım kılavuzunu incelemenizi tavsiye ederiz. 

▪ E-posta. E-postalarımız, e-postayı açtığınızda bulunduğunuz yerin posta 
kodunu belirlemek amacıyla IP adresinizi kullanmaktadır. Bu; ürünlerimizi 
taşıyan yakın mağazaların bir haritası gibi içeriğin size göre uyarlanmasına izin 
vermektedir. Konum belirliliği, e-postalarımızı açmak için kullanılan cihaza 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. E-posta programınız, bizden aldığınız e-
postalardaki piksel etiketlerinin ve görüntülerin indirilmesini engellemenize 
izin verebilir ki bu da ayrıca hizmet sağlayıcımızın konum bilgilerinize 
erişmesini engelleyecektir. Ayrıca aşağıdaki Bölüm 6'da açıklandığı şekilde e-
postalarımızın aboneliğinden çıkabilirsiniz. 

▪ Bluetooth® Etkinleştirilmiş Ürün ve Hizmetler. Bu bölüm, Bluetooth® 
etkinleştirilmiş ürün ve ilgili hizmetlere ilişkin toplanabilecek, kullanılabilecek 
ve açıklanabilecek ek kişisel bilgilere uygulanmaktadır (hep birlikte bizim 
“Bluetooth® Etkinleştirilmiş Ürün ve Hizmetlerimiz”). Eğer Bluetooth® 
Etkinleştirilmiş Ürün ve Hizmetlere, bir mobil cihaz vasıtasıyla erişiyorsanız 
mobil cihazın konum hizmetlerini ve Bluetooth® yeteneklerini, kayıtlı bir 
Bluetooth® Etkinleştirilmiş Ürünün Bluetooth® kapsamında en son 
bulunduğunda mobil cihazınızın tarih, zaman ve konumunu belirlemek için 
toplayabilir ve kullanabiliriz. Bu, kayıtlı bir Bluetooth® Etkinleştirilmiş Ürünün 
konumlandırılmasında size yardımcı olmak için yapılmaktadır. Kayıtlı 
Bluetooth® Etkinleştirilmiş ürününüz hakkında, diğer kullanıcıların mobil 
cihazları vasıtasıyla bize gönderilen konum bilgilerini ve diğer kullanıcıların 
kayıtlı Bluetooth® Etkinleştirilmiş ürünleri hakkında sizin mobil cihazı vasıtasıyla 
bize gönderilen konum bilgilerini de toplayabiliriz. (Bluetooth®, Bluetooth SIG, 
Inc'in sahip olduğu tescilli bir ticari marka olup Stanley Black & Decker'ın bu 
markaları kullanımı, lisan kapsamındadır). Cihaz ayarlarınızdan ya da bazı 
durumlarda, Uygulamayı kurduğunuzda hizmetlerin cihazınızdaki Bluetooth®'a 
erişmesini reddederek bu verilerin toplanmasından kaçınabilirsiniz ancak 
Hizmetlerin tüm özelliklerini tarafınıza sunamayabiliriz. 

▪ Ayrıca hangi reklamları incelediğiniz hakkındaki bilgiler ile topladığımız diğer 
bilgilerle birleşik cihazınızın fiziksel konumunu, size daha kişiselleştirilmiş 
içerik sunmalarına ve reklam kampanyalarının etkinliğini çalışmalarına imkan 
tanımak amacıyla pazarlama ortaklarımız ile paylaşabiliriz.  
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o Eğer konum bilgilerinin sunulmasına rıza göstermez ya da mobil cihazınız üzerinde 
konum esaslı hizmetleri devre dışı bırakırsanız bulunduğunuz bölgeyi elle seçmenizi 
ya da zip veya posta kodunu girmenizi isteyebiliriz. Masa üstü veya mobil cihaz 
ayarlarınız, Hizmetlerin sizin konum bilgilerinize erişmesini engelleyecek konum esaslı 
hizmetleri devre dışı bırakmanıza veya bloklamanıza izin verebilir. Talimatlar için cihaz 
veya tarayınız ile birlikte sunulan yardım bilgilerini veya kullanım kılavuzunu 
incelemenizi tavsiye ederiz. Eğer bu bilgileri sunmamayı tercih ederseniz konumunuza 
özel içerik tarafınıza sunulmayabilir ve biz ve/veya pazarlama ortaklarımız, size geçerli 
kişiselleştirilmiş hizmetleri ve içeriği sunamayabilir.  

 

• Çerezler  
o Hem biz hem de üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız “çerez” kullanmaktayız. Çerezler, 

cihazınıza eşsiz bir kimlik atar ve benzer olarak web tarayıcınız tarafından doğrudan 
cihazınızda saklanır.  

o Bizim ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın çerezler, piksel etiketleri ve benzer 
teknoloji ile topladığı bilgiler, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

▪ Hizmetlerimizle ve reklamlarımızla olan etkileşimleriniz 
▪ Hizmetlerimizi ziyaret süreniz 
▪ Göz atılan öğe ve ürünler, alışveriş sepetine atılan öğeler ve bu öğelerinin 

tamamını veya bir kısmını satın alıp almamanız 
▪ E-postayı açtığınız zaman ve e-postadaki bağlantıları tıklayıp tıklamadığınız 

dahil bizden gelen e-postayı açtığınızda teyit 
▪ Sitelerimizden birini ziyaret ettikten sonra ziyaret ettiğiniz Siteler  
▪ Dil tercihleri 
▪ Diğer trafik verileri 

o Biz ve hizmet sağlayıcılarımız çerezleri, şu amaçlarla kullanmaktadır: güvenlik amaçları; 
gezinimi kolaylaştırmak; bilgileri daha etkin göstermek ve deneyiminizi kişiselleştirmek; 
Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak e-posta pazarlamasını size uygun hale getirmek; 
geri dönen ziyaretçileri belirlemek; sepetinizdeki öğeleri takip etmek ve aşağıda 
açıklandığı şekilde diğer sitelerdeki ısmarlama reklamların servis edilmesi. 

o Ayrıca, Hizmetlerin tasarım ve işlevselliğini sürekli olarak iyileştirmek, gelişmiş ve daha 
iyi iş yapmak, Hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamak, Sitelerimizin hangi kısımlarının 
en çok ziyaret edildiğini veya kullanıldığını ölçmek, Sitelerimize gelen ziyaretçi sayısını 
izlemek ve Hizmetlere ilişkin sorunların çözümünde bize yardımcı olmak amacıyla 
Hizmetlerin kullanımı hakkında istatistiksel bilgi de toplamaktayız. 

o Çerezler, ayrıca reklamlarımızdan veya tekliflerimizden hangilerinin en çok ilgiyi 
çektiğini seçmemize ve siz Hizmetlerdeyken veya diğer sitelerdeyken bunları 
göstermemize imkan vermektedir. Ayrıca, çerezleri veya diğer teknolojileri, 
reklamlarımıza verilen tepkilerini izlemek ve reklamlarımızın etkinliğini ölçmek için 
çevrimiçi reklamda kullanabiliriz. Çerezlerin, piksel etiketlerin ve reklama yönelik diğer 
teknolojilerin kullanımına dahil ilave bilgiler için bölüm “5'e” bakınız. Diğer web 
sitelerinde ve cihazlarda sunulan reklamlarımız nasıl ve tercihleriniz neler?  

o Sistemlerimiz, tarayıcılarımızın bazılarından veya tamamından “Takip Etme” 
bağlantılarını tanımayabilir. Eğer çerezlerin kullanımı vasıtasıyla toplanan bilgileri 
istemiyorsanız çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak reddetmenize ya da size belirli 
bir web sitesinden belirli bir çerezi (veya çerezlerin) reddetme veya kabul etme 
seçeneği verilmesine izin vermez.  
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Ayrıca http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html adresine de 
başvurmak isteyebilirsiniz. Ancak eğer çerezleri kabul etmezseniz Hizmetleri 
kullanırken bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bizden ilgi ve ihtiyaçlarınızla ilgili 
reklam veya başkaca teklifler alamayabilirsiniz.  

• Piksel etiketleri ve diğer benzer teknolojiler 
o Hizmetlerin sunulmasında piksel etiketleri de (ayrıca web işaretçisi, web böcekleri ve 

net GIF'ler olarak da bilinmektedirler) kullanabiliriz. Bir piksel etiketi, bir web sayfası 
üzerindeki veya bir e-posta mesajı içerisindeki hemen hemen görülebilir piksel 
boyutlu bir grafik görüntüdür. Bu teknolojileri, diğer konuların yanı sıra, (e-posta 
alıcıları dahil) Hizmetlerin kullanıcılarının eylemlerini izlemek, pazarlama 
kampanyalarının başarısını ölçmek, Sitelerimizin hangi parçalarının en çok ziyaret 
edildiğini veya kullanıldığını ölçmek ve Hizmetlerin kullanımı ve tepki süreleri 
hakkındaki istatistikleri derlemek amacıyla kullanmaktayız.  

• Üçüncü taraf analiz yöntemleri 
o Trafik ve kullanım eğilimlerini ölçmek ve Hizmetlerimizi kullanımınızı ve Hizmetlerle 

olan etkileşiminizi ölçmek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanan Google® 
Analytics gibi üçüncü taraf analiz yöntem sağlayıcılarını kullanmaktayız. Bu hizmet, 
ayrıca diğer web sitelerinin, uygulamaların ve çevrimiçi kaynakların kullanımına ilişkin 
bilgileri de toplayabilir. Google'ın siz Hizmetlerimizi kullanırken verileri nasıl kullandığı 
hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız ve buradan erişilebilecek Google 
Analytics öneri tarayıcısı eklentisini indirerek Google'un uygulamalarından çıkış 
yapabilirsiniz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Sosyal Medya Sayfalarından Diğer Bilgiler 
o Yukarıda açıklanan dolaşımsal bilgilere benzer olarak, Sosyal Medya Sayfalarımızın 

bulunduğu sosyal medya siteleri, Sosyal Medya Sayfalarımızın ziyaretleri hakkında 
bize toplu bilgi ve analizler sunabilir. Bu, kullanıcı büyümemizi, Sosyal Medya 
Sayfalarımızın kullanıcıları hakkındaki genel demografik bilgileri ve Sosyal Medya 
Sayfalarımızdaki içerikle olan etkileşimi daha iyi anlamamıza izin vermektedir. 

• Adobe Flash teknolojisinin (Flash Yerel Paylaşımlı Nesneler dahil (“Flash LSO'lar”)) ve benzer 
teknolojilerin kullanılması  

o Diğer hususların yanında Hizmetlerimizi kullanımınız hakkındaki bilgileri toplamak ve 
depolamak amacıyla Flash LOS ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. Eğer bilgisayarınıza 
depolanan Flash LSO'ları istemiyorsanız, Flash Player ayarlarınızı, Web Sitesi 
Depolama Ayarları Panosunda yer alan araçları kullanarak Flash LSO depolamasını 
engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Küresel Depolama Ayarları Panosuna 
gidebilir ve talimatları izleyebilirsiniz (ki bu da, örneğin, mevcut Flash LSO'ların nasıl 
silineceğini (“bilgi” olarak anılmaktadır), size sorulmadan bilgisayarınıza Flash 
LSO'ların yerleştirilmesinin nasıl engelleneceği ve o tarihte bulunduğunuz sayfanın 
operatörünce teslim edilmeyen Flash LSO'ların nasıl bloklanacağını açıklayabilir). 
Lütfen, Flash Player'ı Flash LSO'ların kabulünü kısıtlayacak veya sınırlayacak şekilde 
ayarlamak, bazı Flash Uygulamalarının işlevlerini azaltabilir veya engelleyebilir.  

• Ek olarak, Hizmetlerimize erişimde ziyaretçilerin yaşayabileceği zorlukları tanımlamak ve ele 
almak amacıyla teknoloji vasıtasıyla topladığımız diğer Bilgileri de kullanmaktayız.  

 
AEA için: AEA'da web sitesince kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen her bir web 
sitesindeki çerez politikamıza bakınız. 

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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5. Diğer web sitelerinde ve cihazlarda sunulan reklamlarımız nasıl ve tercihleriniz neler? 
 

Diğer web sitelerinde ve çevrimiçi hizmetlerde size yönlendirilecek çevrim içi reklamları uyarlamak 
amacıyla üçüncü taraf reklam şirketleri ile irtibat kurmaktayız. Bu üçüncü taraf reklam şirketleri, 
Hizmetlerimiz ile olan etkileşiminiz hakkında bilgi elde etmek amacıyla çerezler ve piksel etiketleri gibi 
teknolojiyi yerleştirmekte, kullanmakta veya bunlara istinat etmektedir. Bu bilgiler, şirketlerin herhangi 
bir cihazınız üzerinden diğer web sitelerine veya çevrimiçi hizmetlerine erişiminizden ve bunları 
kullanımınızdan elde ettikleri bilgilere ve üçüncü taraflardan alınan bilgilere ek olarak, size hizmet edecek 
reklamı ve Hizmetlerimizdeki ve ziyaret ettiğiniz diğer sitelerdeki deneyimlerinize bağlı olarak bunları 
nereye koymamızı seçmemize yardımcı olmaktadır. Bunlar, ayrıca, mobile telefon ve dizüstü bilgisayar gibi 
kullandığınız cihazda sizi tanımak amacıyla çevrimiçi kullanımınız hakkında topladıkları bilgilerle birlikte bu 
teknolojileri de kullanmaktadırlar.  

Bu üçüncü taraf reklam şirketlerinin yer aldığı programlardan çıkılmasına ilişkin ve bu çıkış etkileri hakkında 
bilgi elde etmek ayrıca masa üstünde ve Gizlilik Politikasına eriştiğiniz belirli bir cihazda mobil tarayıcılarda 
nasıl çıkılacağını öğrenmek amacıyla lütfen http://optout.aboutads.info/#/ ve 
http://optout.networkadvertising.org/#/ adreslerini ziyaret ediniz. Mobil uygulamalardan çıkmak için 
www.aboutads.info/appchoices adresinden AppChoices uygulamasını indirebilirsiniz.  

Bu web sitelerine tıklayarak, bu çıkış programı altında tercihlerinizi belirtebileceğiniz başka bir çevrimiçi 
site için Sitemizden ayrılacağınızı unutmayın. Ayrıca bu teknolojiler vasıtasıyla sunulan reklamlarımızdan 
bazılarında görünebilecek tercih ikonuna da tıklayabilirsiniz.  

6. Kişisel Bilgileri nasıl kullandığımız ve açıkladığımız konusunda hangi tercihlere sahipsiniz?  
 

Topladığımız bilgiler ve sizinle nasıl iletişim kurduğumuz ayrıca bilgilerinizi nasıl kullanıp açıkladığımız 
hakkında size seçenekler sunmaktayız.  

  
a.  E-posta: Almış olduğunuz e-postada listelenen talimatlara uyarak pazarlama e-postalarımızdan 
çıkabilirsiniz. Ancak, çıkmış olsanız bile yine de sipariş/sevkiyat teyidi, hizmetlerde değişiklikler, ürün 
tescilleri, ürün geri çağırmaları veya müşteri hizmeti bildirimleri gibi pazarlama amacı gütmeyen e-
postalar alabilirsiniz. 
 
b.   Metin mesajlaşması/AM: Bizden gelen mobil metin mesajlarından (örneğin; SMS, MMS) ve diğer 
anlık iletilerden (örneğin; WhatsApp, Facebook Messenger), eğer uygulanabilir ise bu gibi mesajlarla 
birlikte gelen çıkış talimatlarını izleyerek ya da “16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim 
kurabilirsiniz?” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçerek çıkabilirsiniz. 
 
d. Posta Yoluyla Pazarlama: Normal posta ile bizden daha fazla pazarlama materyalleri almak 
istemiyorsanız, lütfen aşağıda “16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?” bölümünde 
belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçin ve Stanley Black & Decker posta listesinden çıkmak istediğinizi, 
listeden çıkarmak istediğiniz posta adresi ile birlikte bize bildirin. 
 
e.  Çerezler: Web tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda bildirim alacağınız ya da belirli çerezleri kabul 
etmeyeceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, Hizmetlerimizden gelen çerezleri kabul etmeme kararı 
verirseniz Hizmetlerimizin tüm özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz. Çevrimiçi davranışsal reklam için 

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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çerezlerin kullanımından nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bkz.  
“5. Diğer web sitelerinde ve cihazlarda sunulan reklamlarımız nasıl ve tercihleriniz neler?”). 
 
f. Doğrudan pazarlama amaçları kapsamında Kişisel Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarla paylaşmamız: 
Doğrudan pazarlama amaçları kapsamında bağlı kuruluşlarımızla ileriye dönük olarak Kişisel Bilgilerinizi 
paylaşmayı durdurmamızı istemeniz durumunda “16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim 
kurabilirsiniz?” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçerek bu paylaşımdan vazgeçebilirsiniz. 
  

Talebinize (taleplerinize), mümkün olan en kısa sürede uymaya çalışacağız. Lütfen, bizden pazarlama ile ilgili e-
postalar almaktan vazgeçerseniz, vazgeçemeyeceğiniz önemli idari mesajları size yine de gönderebiliriz. 

 
7. Stanley Black & Decker Kişisel Bilgilerinizi nasıl güvence altına alıyor?  

Gözetimimiz veya kontrolümüz altındaki kişisel bilgileri, izinsiz erişim, kullanım, değişiklik ve ifşaattan 
korumak için tasarlanan makul teknik, idari ve fiziksel tedbirler uygulamaktayız.  
 
Eğer bir çevrimiçi mağaza ile Hizmetlerimizden birini kullanıyorsanız, çevrimiçi mağazamızı sadece, bize 
aktarımları esnasında bilgilerinizi şifreleyen Güvenlik Soket Katmanı (GSK) teknoloji vasıtasıyla 
haberleşmeye izin veren Web tarayıcılarından siparişleri kabul edecek şekilde tasarladık. Bu gereksinimi 
karşılamayan tarayıcıların Hizmetlerimizin çevrimiçi mağaza bölümünde gezinmesi engellenecektir.  
 
%100 bir veri aktarım veya depolama güvenliğinin her zaman mümkün olmadığının farkında olmalısınız. 
Eğer bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanıyorsanız lütfen, aşağıdaki “16. Stanley Black 
& Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçerek bizi 
bilgilendirin.  

  
8. Kişisel Bilgilerinize nasıl erişebilir, bunları nasıl değiştirebilir ya da silebilirsiniz?  

Daha önce bize sunulan Kişisel Bilgilere erişmek, bunları güncellemek, düzeltmek, kaldırmak, kısıtlamak 
veya silmek; Kişisel Bilgilerin işlenişine itiraz etmek isterseniz ya da başka bir şirkete aktarmak amacıyla 
Kişisel Bilgilerinizin bir elektronik kopyasını almak isterseniz (ancak bu veri taşınabilirliği hakkının tarafınıza 
geçerli kanunca verilmişse) bunu, “16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?” bölümünde 
detaylandırılan şekilde bize e-posta göndererek veya yazarak yapabilirsiniz. Talebinize geçerli kanuna 
uygun şekilde yanıt vereceğiz. 
 
Talebinizde, lütfen hangi Kişisel Bilgiyi değiştirmek istediğinizi; Kişisel Bilgilerinizin veri tabanımızdan 
kaldırılmasını isteyip istemediğinizi açıkça belirtin ya da Kişisel Bilgilerinizin tarafımızca kullanımı 
konusunda hangi sınırlandırmaları getirmek istediğinizi bize bildirin. Korunmanız için, sadece talebinizi bize 
göndermek için kullandığınız belirli bir e-posta adresi ile ilişkili Kişisel Bilgilere ilişkin talepleri 
uygulayabiliriz ve Kişisel Bilgi kayıtlarına erişmek isteyen kişilerin kimliğini doğrulamak amacıyla belirli 
Kişisel Bilgileri talep edebiliriz. Talebinize, mümkün olan en kısa sürede uymaya çalışacağız.  
 
Lütfen, kayıt tutma amaçları kapsamında ve/veya değişiklik veya sildirme talebinden önce başladığınız 
işlemleri tamamlamak amacıyla belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini unutmayınız (örneğin; bir satın 
alma yaptığınızda veya bir tanıtıma girdiğinizde söz konusu satın alma veya tanıtım tamamlanana kadar 
sunulan Kişisel Bilgileri değiştiremez veya silemezsiniz).  
 
Eğer Kalifornya'da mukim 18 yaşından küçük kayıtlı bir Hizmetler kullanıcısı iseniz, Hizmetlerden 
yayınlamış olduğunuz içerik veya bilgileri, aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden bize yazarak kaldırmamızı 
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isteyebilirsiniz. Lütfen, talebinizin içerik ve bilgilerinin tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını 
sağlamayacağını örneğin içeriğinizin bir kısmının başka bir kullanıcı tarafından yeniden yayınlanmış 
olabileceğini unutmayın. 
 
Ayrıca, belirli Hizmetler için hesabınız vasıtasıyla belirli Kişisel Bilgilere erişebilir, bunları güncelleyebilir ve 
bunlardaki hataları düzeltebilirsiniz.  

 
9. Üçüncü Taraf Hizmetleri 

Stanley Black & Decker, ticari markalarının kullanımını web sitelerini Stanley Black & Decker'dan bağımsız 
olarak işleten alakasız üçüncü taraflarca kullanımını lisanslamaktadır. Bu Gizlilik Politikası; Stanley Black & 
Decker'ın Sosyal Medya Sayfalarını tuttuğu herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmeti kapsanacak 
şekilde herhangi bir üçüncü tarafın Hizmetlerin bağlantılandığı bir web sitesini veya hizmeti işletmesi dahil 
herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik, bilgi veya diğer uygulamalarını kapsamaz. Bu üçüncü taraflar, size 
dikkatlice okumanızı tavsiye eden ayrı ve bağımsız gizlilik politikalarına sahiptir. Bir bağlantının Hizmetlere 
dahil edilmesi, bağlantı verilen site veya hizmetin bizim veya bağlı kuruluşlarımız tarafından onaylandığını 
ima etmez. Ek olarak Facebook, Twitter, Google veya diğer uygulama geliştiriciler, uygulama sağlayıcılar, 
sosyal medya platform sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz hizmet sağlayıcısı veya cihaz üreticisi 
gibi diğer organizasyonların, sizin diğer organizasyonlara açıkladığınız Kişisel Bilgiler ile ilgili olması veya 
Uygulamalar veya Sosyal Medya Sayfalarımız ile bağlantılı olması dahil bilgi toplaması, kullanması, ifşa 
etmesi ya da bunların güvenlik politikaları veya uygulamaları konusunda mesul değiliz.  
 

10. Sınır ötesi aktarım 
Kişisel Bilgileriniz, tesislerimizin bulunduğu ya da hizmet sağlayıcılarını kullandığımız herhangi bir ülkede 
saklanabilir ve işlenebilir ayrıca Hizmetleri kullanarak, bilgilerinizin ikamet ettiğiniz ülke dışındaki, Amerika 
Birleşik Devletleri dahil sizin ülkenizdekilerden farklı veri koruma kurallarına sahip ülkelere aktarılacağını 
anlamaktasınız. Belirli durumlarda, bu diğer ülkelerdeki mahkemeler, emniyet teşkilatları, düzenleyici 
kuruluşlar veya güvenlik kurumları, Kişisel Bilgilerinize erişebilir.  
 
AEA'da bulunuyorsanız: AEA dışında kalan ülkelerden bazıları, AEA standartlarına göre yeterli seviyede veri 
koruması sunmaları sebebiyle AEA tarafından tanınmaktadır (bu ülkelerin tam listesine buradan 
ulaşabilirsiniz. AEA'dan Avrupa Komisyonunca yeterli kabul edilmeyen ülkelere aktarımlar için, Kişisel 
Bilgilerinin korunması için Avrupa Komisyonunca kabul edilen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli 
tedbirleri yürürlüğe koyduk. Bu standart sözleşme maddelerinin bir kopyasını buradan alabilirsiniz. 
 

11. Saklama süresi 
Kişisel Bilgileri, geçerli kanuna uygun şekilde elde edildikleri amaç(lar) ışığında ihtiyaç duyulduğu veya izin 
verildiği sürece saklamaktayız.  
 
Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler, şunları kapsamaktadır:  

• Sizinle devam eden ilişkimizin olduğu ve size Hizmetleri sunduğumuz belirli bir süre (örneğin; 
bizde bir hesabınız olduğu ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece);  

• Tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı (örneğin; belirli kanunlar, silmeden önce 
işlemlerinizin bir kaydını, belirli bir süre saklamamızı gerektirmektedir); ya da  

• Yasal pozisyonumuz ışığında saklamanın tavsiye edilebilir olup olmadığı (geçerli müruru 
zaman, dava etme veya düzenleyici soruşturmalara ilişkin gibi).  

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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Lütfen, pazarlama iletilerimizin aboneliğinden çıktığınızda, gelecekte size pazarlama e-postaları 
göndermemek adına e-posta adresinizin bir kaydını tuttuğumuzu unutmayınız. 
 

12. Hizmetlerin küçüklerce kullanımı 
On sekiz (18) yaşından küçük kişilere hizmetler sunulmamakta olup 18 yaşından küçük kişilerden bilerek, 
Kişisel Bilgi toplamamaktayız.  
 

13. Hassas bilgi 
Genel bir husus olarak sizden hizmetler esnasında veya vasıtasıyla ya da başka şekilde tarafımıza, herhangi 
bir hassas Kişisel Bilgi (örneğin; sosyal güvenlik sayıları, ırk veya etnik kökene ilişkin bilgiler, siyasi görüşler, 
dini ve diğer inançlar, sağlık, biyometrik veya genetik özellikler, sabıka kaybı veya sendika üyeliği) 
göndermemenizi ve ifşa etmemenizi istemekteyiz. Bu gibi bilgileri tarafımıza sunmayı tercih etmeniz ya da 
Hizmetleri kapsayan bir şikayetin veya anlaşmazlığın soruşturulması esnasında tarafımızca bunu yapmanızın 
istenmesi durumunda bu bilgileri, geçerli kanuna uygun şekilde toplayacak ve işleyeceğiz.  

 

14. Üçüncü taraf ödeme hizmetleri 
Hizmetler vasıtasıyla yapılan ödemeleri işlemek için üçüncü taraf ödeme hizmeti kullanabiliriz. Hizmetler 
vasıtasıyla bir ödeme yapmak isterseniz Kişisel Bilgileriniz, bizim tarafımızdan değil bu üçüncü tarafça 
toplanacak olup bu Gizlilik Politikasından ziyade söz konusu üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi 
olacaktır. Bu üçüncü tarafın Kişisel Bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması üzerinde herhangi bir 
kontrolümüz olmamakla birlikte bunlardan mesul de değiliz. 

 
15. Bu Gizlilik Politikası değişecek mi?  

Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapabiliriz bu nedenle lütfen, periyodik olarak bu 
politikayı inceleyiniz. Bir değişiklik yapıldığında Gizlilik Politikasının yürürlük tarihini güncelleyeceğiz. Bu 
değişikliklerin ardından Hizmetleri kullanmanız, yeniden düzenlenmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz 
anlamına gelmektedir.  

  
16. Stanley Black & Decker ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?  

Eğer Gizlilik Politikamıza ilişkin soru veya endişeleriniz mevcutsa lütfen bu formu Gizlilik Politikası 
Müdürüne iletiniz ya da eğer Gizlilik Politikası Müdürü ile posta aracılığıyla irtibata geçmek isterseniz lütfen 
aşağıdaki posta adresini kullanınız:  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
Dikkatine: Gizlilik Politikası Müdürü 
 
Lütfen, sorunuzu veya talebinizi, talebinize ilişkin SBD Markaları ve Hizmetleri dahil olacak şekilde bize 
gönderdiğiniz e-posta veya mektuba ekleyin.  
 
E-posta haberleşmelerinin her zaman güvenli olmaması sebebiyle lütfen, tarafımıza gönderdiğiniz  
e-postalarınıza kredi kartı veya diğer hassas bilgileri dahil etmeyin. 
 

 
AEA hakkında ilave bilgiler 

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
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AEA'da ayrıca:  
• Eğer varsa, ülkenizden veya bölgenizden sorumlu veri koruma yetkilimiz ile irtibata 

geçebilirsiniz. Veri koruma yetkililerinin bir listesi için lütfen buraya bakınız.  
• Ülkeniz veya bölgeniz için veya iddia olunan geçerli veri koruma ihlallerinin gerçekleştiği yer 

için bir veri koruma makamına şikayette bulunun. AET veri koruma kuruluşlarının listesine 
buradan ulaşabilirsiniz. 

 
Yürürlüğe Giriş Tarihi: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

