
www.rollon.com   için   Gizlilik   Bildirimi   

  

Web   sitemize   hoş   geldiniz   ve   şirke�mize   gösterdiğiniz   ilgi   için   teşekkür   ederiz.   Kişisel   verilerinizin   
korunmasını   çok   ciddiye   alıyoruz   ve   verilerinizi   yalnızca   kişisel   verilerin   korunmasına   ilişkin   yürürlükteki   
yasalara,   özellikle   AB   Genel   Veri   Koruma   Yönetmeliği   (“GDPR”)   ve   varsa   belirli   yerel   yasalara   uygun   olarak   
işliyoruz.   Bu   veri   gizliliği   poli�kası,   web   sitemizi   ziyaret   e�ğinizde   Rollon'un   kişisel   verilerinizi   nasıl   işlediği   ve   
bir   veri   sahibi   olarak   haklarınız   konusunda   size   tüm   bilgileri   sağlar.   

Kullanılan   bazı   terminoloji   ile   ilgili   birkaç   kelime:   

“kişisel   veriler”,   gerçek   bir   kişinin   kimliğinin   tespit   edilmesini   sağlayan   bilgilerdir.   Bu   veriler,   diğer   bilgilerin   
yanı   sıra   ad,   doğum   tarihi,   adres,   telefon   numarası,   e-posta   adresi   veya   IP   adresi   bilgilerinizi   içerir.   

"anonim   veriler",   bir   kullanıcı   için   referans   olmayan   verilerdir.     

Kullanılan   tüm   terminoloji,   aksi   belir�lmediği   takdirde   GDPR'deki   ile   aynı   anlama   sahip�r.   

  

Veri   sahibi   olarak   haklarınız   

Veri   sahibi   olarak   haklarınız   hakkında   sizi   bilgilendirmek   is�yoruz.   Bu   haklar   GDPR   Madde   15   –   22'de   
belir�lmiş�r   ve   aşağıdaki   hakları   içerir:   

• Erişim   (Mad.   15   GDPR)   

• Silme   /   unutulma   hakkı   (Mad.   17   GDPR)   

• Düzeltme   (Mad.   16   GDPR)   

• Veri   taşınabilirliği   (Mad.   20   GDPR)   

• Veri   işlemenin   kısıtlanması   (Mad.   18   GDPR)   

• Veri   işlemeye   i�raz   (Mad.   21   GDPR).   

  

Bu   hakları   kullanmak   için   lü�en   (tercihen)    privacy@rollon.com    ile   ile�şime   geçin.   Verilerinizi   nasıl   
işlediğimize   dair   herhangi   bir   sorunuz   olması   durumunda   da   buradan   ile�şime   geçebilirsiniz.   Ayrıca   bir   veri   
koruma   denetleyici   kuruluşuna   şikaye�e   bulunma   hakkına   da   sahipsiniz.   

  

İ�raz   hakkı   

İ�raz   hakkınızla   ilgili   olarak   lü�en   aşağıdaki   hususlara   dikkat   edin:   

Kişisel   verilerinizi   doğrudan   pazarlama   amacıyla   işlediğimizde   (müşterilere/tedarikçilere   yönelik   gizlilik   
bildirimimizden   daha   fazla   bilgi   edinilebilir),   bu   i�razın   nedenlerini   belirtmeden   herhangi   bir   zamanda   bu   
veri   işleme   durumuna   i�raz   etme   hakkınız   mevcu�ur.   Bu,   doğrudan   pazarlama   ile   ilişkili   olduğundan   profil   
oluşturma   için   de   geçerlidir.   

Doğrudan   pazarlamaya   yönelik   işlemeye   i�raz   etmeniz   durumunda,   kişisel   verilerinizi   ar�k   bu   amaçlar   için   
işlemeyeceğiz,   ancak   önceki   ilgili   faaliyetleri   etkilenmeden   bırakacağız.   İ�raz   ücretsizdir   ve   tercihen   
privacy@rollon.com    aracılığıyla   bizimle   ile�şime   geçilerek   gayri   resmi   olarak   yapılabilir.   
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Verilerinizi   meşru   menfaatlerin   korunmasına   yönelik   olarak   işlememiz   halinde,   özel   durumunuzdan   
kaynaklanan   nedenlerle   herhangi   bir   zamanda   bu   işlemeye   i�raz   edebilirsiniz;   bu   durum   aynı   zamanda   bu   
hükümlere   dayalı   profil   oluşturma   işlemi   için   de   geçerlidir.   

Çıkarlarınız,   haklarınız   ve   özgürlüklerinizden   daha   önemli   olan   bu   tür   bilgileri   işlemek   için   güçlü   meşru   zemin   
sağlayamadığımız   veya   işlemenin   yasal   iddiaları   ileri   sürmeyi,   uygulamayı   veya   savunmayı   amaçlamadığı   
sürece,   kişisel   verilerinizi   işlemeyi   durduracağız.     

  

Veri   işlemenin   amaçları   ve   yasal   dayanakları   

Kişisel   verilerinizin   işlenmesi,   GDPR   hükümlerine   ve   diğer   tüm   geçerli   veri   koruma   düzenlemelerine   
uygundur.   Veri   işlemeye   ilişkin   yasal   dayanaklar,   özellikle   GDPR’nin   6.   Maddesinden   kaynaklanmaktadır.   

GDPR   Mad.   6   I   1   b,   c’ye   dayalı   verilerinizi   iş   başlatmak,   sözleşmeye   dayalı   ve   yasal   yükümlülükleri   yerine   
ge�rmek,   sözleşme   ilişkisini   yürütmek,   ürün   ve   hizmetler   sunmak,   pazarlama   ve   doğrudan   pazarlamayı   
içerebilecek   müşteri   ilişkilerini   pekiş�rmek   için   kullanırız,   GDPR   Mad.   6   I   1   f.   

Onayınız,   GDPR   Mad.   6   I   1   a,   aynı   zamanda   veri   işleme   için   yasal   bir   temel   oluşturabilir.   Onayınızı   
istediğimizde,   veri   işlemenin   amaçları   ve   onayınızı   geri   çekme   hakkı   ile   ilgili   olarak   sizi   bilgilendireceğiz.   
Ayrıca   onayın   özel   kategorilerdeki   kişisel   verilerin   işlenmesiyle   ilgili   olması   durumunda,   onay   süreci   sırasında   
sizi   açıkça   bilgilendireceğiz.   

GDPR   Madde   9   (1)   kapsamında   özel   kategorilerdeki   kişisel   verilerin   işlenmesi,   yalnızca   yasal   düzenlemeler   
temelinde   gerekli   olduğu   durumlarda   gerçekleş�rilebilir   ve   bu   tür   verilerin   işlenmesinin   hariç   tutulması   için   
meşru   menfaatlerinizin   üstün   olması   gerek�ğinin   varsayılabileceği   hiçbir   neden   yoktur.   

  

Üçüncü   taraflara   Veri   Aktarımı   /   İfşası  

Verilerinizi   yalnızca   verilen   yasal   hükümler   kapsamında   veya   sizin   onayınıza   bağlı   olarak   üçüncü   taraflara   
aktaracağız.   Diğer   tüm   durumlarda,   zorunlu   yasal   düzenlemeler   (denetleyici   kurumlar   veya   kolluk   kuvvetleri   
dahil   olmak   üzere   dış   kuruluşlara   açıklama)   nedeniyle   mecbur   kalmadığımız   sürece   bilgiler   üçüncü   taraflara   
aktarılmayacak�r.   Kişisel   verilerin   üçüncü   bir   tarafa   aktarıldığı   veya   ifşa   edildiği   her   yerde   ve   bunun   gerekli   
olduğu   durumlarda,   yeterli   veri   koruma   aracının   mevcut   olduğundan   emin   oluruz   (örneğin,   GDPR   Madde   28   
III   uyarınca   bir   veri   koruma   sözleşmesi,   AB   Standart   Veri   Koruma   Maddeleri,   Bağlayıcı   Şirket   Kuralları,   GDPR   
Madde   46   II   b,   c)).   Verilerinizi,   organizasyonel/idari   amaçlar   için   gerekli   olması   halinde   (GDPR   Madde   6   I   1   f   )   
veya   buna   bağlı   olarak   onay   vermeniz   halinde   (GDPR   Madde   6   I   1   a)   parçası   olduğumuz   TIMKEN-group’un   
diğer   şirketlerine   aktarabiliriz.   

  

Veri   alıcıları   /   Alıcı   kategorileri   

Kuruluşumuz   bünyesinde,   yalnızca   sözleşmeden   doğan   ve   yasal   yükümlülüklerini   yerine   ge�rmek   için   kişisel   
verileri   işlemesi   gereken   kişilerin   kişisel   verileri   işlemeye   yetkili   olmasını   sağlıyoruz.   Bazı   durumlarda,   dış   
hizmet   sağlayıcılar   görevlerini   yerine   ge�rirken   kurumsal   departmanlarımıza   destek   olabilir.   (örneğin   BT   
hizmet   sağlayıcıları).   Bu   tür   hizmet   sağlayıcılar,   veri   koruma   gereksinimlerine   uygun   olarak   sözleşmelidir.     

  

Kişisel   verilerin   üçüncü   ülkelere   aktarılması   



Üçüncü   ülkelere   (Avrupa   Birliği   veya   Avrupa   Ekonomik   Alanı   dışındaki)   veri   aktarımı,   yalnızca   yasaların  
gerek�rmesi   durumunda   veya   böyle   bir   aktarım   için   onay   vermeniz   durumunda   gerçekleşir.   Bu   tür   
aktarımların   gerçekleş�ği   yerlerde,   örneğin;   AB   Standart   Veri   Koruma   Maddeleri   veya   bağlayıcı   şirket   
kuralları,   GDPR   46   II   b,   c.   Verileriniz   ABD'ye   aktarılabilir.   

  

Veri   saklama   süresi   

Web   sitemizi   veya   hizmetlerini   kullandığınızda   işlenen   kişisel   veriler,   veri   minimizasyonu   ve   depolama   
sınırlaması   ilkelerine   uygun   olarak   işlenir;   bu,   verilerinizin   ar�k   yasal   olarak   belirli   bir   amaç   için   işlemediğimiz   
anda   silindiği   anlamına   gelir   (vermiş   olabileceğiniz   bir   onay   beyanından   etkilenebilir)   veya   yasal   nedenlerle   
saklanmaları   gerekebilir.   Web   sitemizi   kullanmamız,   sizinle   yalnızca   içeriğin   taranmasıyla   sınırlı   olmayan  
herhangi   bir   etkileşime   yol   aç�ğı   sürece,   ilgili   detaylı   bilgi   için   Müşterilere/Tedarikçiye   yönelik   Gizlilik   
Bildirimimize   veya   İş   Başvuruları   olması   durumunda    İş   Başvuru   Sahiplerine   yönelik   Gizlilik   Bildirimimize   
bakmanızı   rica   ederiz.   

Web   sitemizde   kullanabileceğimiz   çerezlere   ilişkin   verilerin   saklanma   süresi   ile   ilgili   olarak   lü�en    Çerez   
Poli�kamızdan    edinebileceğiniz   ilgili   bilgilere   bakın.   

  

Veri   sağlama   yükümlülüğü   

Bir   sözleşme   ilişkisini   başlatmak,   yürütmek   ve   sona   erdirmek   için   bir   dizi   kişisel   veri   gereklidir   veya   yasal   
yükümlülükler   için   gerekli   olabilir.   Aynı   durum,   web   sitemizin   kullanımı   ve   sunduğumuz   çeşitli   işlevler   için   de   
geçerlidir.   

Lü�en   web   sitemiz   aracılığıyla   sunulan   belirli   seçeneklerden   veya   hizmetlerden   yararlanmak   için   belirli   
kişisel   verilerin   sağlanmasının   gerekli   olabileceğini   unutmayın.   İlgili   bağlamda   gerekli   verileri   sağlamamanız   
veya   tam   olarak   sağlamamanız   durumunda,   web   sitemizi   veya   tekli   işlev   veya   hizmetlerimizi   kısmen   veya   
tamamen   kullanamayabilirsiniz.   

  

Veri   kategorileri,   kaynakları   ve   veri   kaynağı   

İşlediğimiz   veriler,   veri   sahibi   olarak   sizden   elde   edilir   ve   ilgili   bağlamda   tanımlanır:   Web   sitemize   göz   
atmanız   durumunda,   aşağıdaki   verileri   işleyebiliriz:   

• İnternet   Servis   Sağlayıcınız   

• Sitemize   eriş�ğiniz   web   sitesindeki   bilgiler   (Referansçı   web   sitesi-URL)   

• Cihazlarınızın   tarayıcısı   ve   işle�m   sistemi   (Tür   ve   sürüm)   

• IP   adresiniz   

• Talep   edilen   veri,   aktarılan   veri   miktarı   

• Web   sitemizde   gezindiğiniz   içerik   

  

Teknik    güvenlik   nedenleriyle   (özellikle   sistemlerimizi   saldırı   girişimlerine   karşı   savunmak   için),   bu   verileri   
yukarıda   belir�len   amacı   yerine   ge�rmek   için   gerek�ği   kadar   saklarız.   Bu   işlemenin   yasal   dayanağı,   web   
sitemizin   uygun   teknik   ve   güvenli   çalışmasına   olan   ilgimizdir,   GDPR   Mad.   6   I   1   f.   Bu   süre   sonrasında,   
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verilerinizi   anonimleş�rilmiş   bir   biçimde   daha   fazla   işleyebiliriz,   bu   da   bir   kullanıcı   olarak   sizinle   herhangi   bir   
bağlan�   kurmamızı   engellemez.   

  

İle�şim   taleplerinin   olması   halinde   kişisel   verilerin   işlenmesi   

Bizimle   e-posta   yoluyla   ile�şime   geçmeniz   durumunda,   bu   süreçte   sağladığınız   verileri   yalnızca   talebinizle   
birlikte   belir�ğiniz   amaçlar   doğrultusunda   işleyeceğiz.   Bu   bağlamda   işleyebileceğimiz   kişisel   veriler   şu   
bilgileri   içerebilir:   

• Adınız,   soyadınız   ve   unvanınız   

• E-Posta   Adresi   ve/veya   diğer   ile�şim   bilgileri   

• Gönüllü   olarak   sağladığınız   diğer   veriler     

    

İşlemenin   yasal   temeli,   bizimle   ile�şime   geçme   amacınıza   göre   belirlenir.   Bu   nedenle,   verilerinizi   bir   
sözleşme   bağlamında   (öncesi/sonrası)   (GDPR   Mad.   6   I   1   b)   veya   verilerinizin   işlenmesini   istediğiniz   herhangi   
bir   başka   bağlamda   işleyebiliriz   (GDPR   (GDPR   Madde   6   I   1   a)   parçası   olduğumuz   TIMKEN-group’un   diğer   
şirketlerine   aktarabiliriz.   Talebinizin   niteliğine   ve   hedefine   bağlı   olarak,   ile�şim   verilerinizi   talebim   ve/veya   
ikamet   yerim   için   yetkili   olan   Rollon   En�ty,   Distribütör   veya   Sa�ş   Ortağı   kuruluşuna   aktarabiliriz.   Yasal   
dayanak   sizin   onayınızdır,   GDPR   Mad.   6   I   1   a.   Burada   ayrıca   izin   vermediğim   takdirde   ilgili   Ortak   verileri   
başka   bir   amaç   için   kullanmayacak�r.   

  

Çevrimiçi   İş   Başvuruları   

Kariyer   portalımız   üzerinden   şirke�mizdeki   açık   pozisyonlara   başvurabilirsiniz.   Bir   başvuru   sürecinde   kişisel   
verilerinizi   nasıl   işleyebileceğimize   dair   bilgi   almak   için   lü�en   kariyer   portalımızdaki   gizlilik   ile   ilgili   bilgi   
kaynaklarına   başvurun.   

  

Çerezler   

Web   sitemiz,   çeşitli   konumlarda   web   sitemizin   güvenli,   emniyetli   ve   teknik   olarak   çalışır   hale   ge�rilmesini   
sağlayan   “çerezler”   kullanır   (meşru   Menfaa�mize   dayalı   olarak,   GDPR   Mad.   6   I   1   f),   ayrıca   içeriği   daha   
kullanıcı   dostu   ve   etkili   hale   ge�rmek   için   çerezleri   kullanabiliriz   (onayınıza   dayalı   olarak,   GDPR   Mad.   (GDPR   
Madde   6   I   1   a)   parçası   olduğumuz   TIMKEN-group’un   diğer   şirketlerine   aktarabiliriz.   

Kullanabileceğimiz   çerezler   ve   bu   kapsamda   kişisel   verilerinizin   işlenmesi   konusunda   detaylı   bilgi   için   lü�en   
Çerez   Poli�kamıza    başvurun.   

  

Farklı   amaçlarla   kayıt   

Kullanıcılar,   aşağıdakiler   gibi   farklı   amaçlarla   dijital   varlıklarımıza   kaydolmalarını   sağlamak   için   kişisel   veriler   
sağlayabilir:   CAD   indirme   işlemleri,   içerik   indirme   işlemleri,   web   seminerleri,   haber   bülteni   aboneliği,   teknik   
ücretlere   erişim   vb.   Şirket   poli�kamız   gereği,   bu   kaynaklara   tamamen   açık   erişime   izin   vermiyoruz,   aynı   
zamanda   veri   minimizasyonu   ilkesini   de   göze�yoruz,   çünkü   gibi   kullanıcının   yolculuğunun   farklı   adımlarında   
zorunlu   olarak   (her   biri   *   ile   işaretlenmiş�r)   farklı   kişisel   veriler   talep   edebiliyoruz:   
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- E-posta   adresi   

- Şirket   

- Ülke   

- Ad,   soyad   

- Branş   

- Posta   adresi   

  

Gönüllü   olarak,   aşağıdaki   gibi   veriler   sağlayabilirsiniz:   

- İşlev   

- Sabit   hat   

- Faks   numarası   

  

Kişisel   veriler   onayınıza   dayalı   olarak   işlenir,   GDPR   Mad.   6   I   1   f.   Kayıt   işlemini   tamamlamanız   ve   haber   
bültenimize   abone   olmanız   durumunda,   size   haber   bültenimizi   göndermek   için   verilerinizi   işleyebiliriz.   Kötü   
niyetli   kaydı   önlemek   için,   abonelikle   ilgilenme   durumunuzu   onaylamanızı   istediğimiz   e-posta   adresine   her   
zaman   boş   bir   e-posta   göndereceğiz.   

Ortaklarımız   tara�ndan   sunulan   pla�ormlar   kullanılarak   sunulan   CAD   modelleri,   ürün   katalogları   ve   diğer   
hizmetler   

TraceParts   SAS,   Par   Eco   Normandies,   76430   Saint   Romain,   Fransa   ve   CADENAS   ITALIANA   S.r.l.   (C.F.   
02818740363)   Via   Bassa   Dei   Sassi   ½,   40138   Bologna   ile   iş   birliği   yapmaktayız,   her   iki   şirket   de   Rollon   
'ürünlerinin   CAD   modellerini,   Rollon   ürünlerinin   kataloglarını   ve   bir   web   pla�ormu   aracılığıyla   Rollon   
ürünlerine   erişim   sağlamak   gibi   hizmetler   sunmaktadır.   Kayıtlı   bir   müşteriyseniz,   ortaklarımız    TraceParts    ve   
CADENAS    tara�ndan   sağlanan   kaynaklara   rahatça   erişmenizi   sağlayan   tek   imzalı   bir   hizmet   sunmaktayız.   Bu   
seçenek,   teknik   olarak   temel   verilerinizi   (müşteri   hesabınızı   bizimle   oluştururken   girdiğiniz   veriler)   
pla�ormuna   eriş�ğiniz   bir   ortağa   aktaran   HubSpot   kullanımıyla   sağlanır.     

Bu,   bu   pla�ormlarla   yapabileceğiniz   talepleri   yanıtlamak   ve   aynı   zamanda   bir   müşteri   ilişkisi   olarak   bizimle   
olan   müşteri   ilişkinizi   doğrulamak   için   gereklidir.   Bu,   ortaklarımıza   dış   kaynak   sağladığımız   içeriğimizden   kar   
elde   etmek   için   bir   ön   koşuldur.   Ayrıca   bu   veriler,   talep   e�ğiniz   öğelerin   özelliklerinin   değişmesi   durumunda   
sizi   bilgilendirmek   için   kullanılmasının   yanı   sıra   verilerinizi   güncel   tutmamızı   ve   ilgili   durumlarda   sizinle   
ile�şime   geçmemizi   sağlar.   Bu   nedenle,   eriş�ğiniz   içerikle   ilgili   bilgiler   hem   bizim   hem   de   ilgili   ortağımızın   
evinde   mevcu�ur.   Bu   nedenle   henüz   bize   kayıtlı   olmamanız   ancak   ortağımızın   topluluğuna   üye   olmanız   ve   
orada   sağladığımız   içeriğe   erişmeniz   durumunda   verilerinizi   hizmet   sağlayıcımıza   aktardığımız   şekilde   
verileriniz   aktarılır.   Bu   kişisel   verilerin   işlenmesi   için   yasal   dayanak,   lehimize   beyan   e�ğiniz   rızadır;   EU-GDPR   
Madde   6   I   1,   bu   hem   verilerinizin   ortağımız   CADENAS'a   transferini   hem   de   verilerinizin   CADENAS'tan   
Rollon'a   transferini   etkiler.   Bir   sözleşmeyi   başlatmak   veya   yürütmek   için   verileriniz   işlendiği   sürece,   yasal   
dayanak,   EU-GDPR   Madde   6   I   1   b'dir.   Kişisel   verilerinizi   reklam   amacıyla   kullanmamız   durumunda   ilgili   
işlemenin   yasal   dayanağı   rızanız   ve.   EU-GDPR   Madde   6   I   1   a'dır.   Ortakların   her   biriyle   yeterli   bir   veri   koruma   
anlaşması   imzalamış   bulunmaktayız.   CADENAS'ın   kişisel   verilerinizi   kendi   alanında   nasıl   işlediği   hakkında   
daha   fazla   bilgi   için   lü�en    h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy    adresini   ziyaret   edin.     

https://www.cadenas.de/en/company/data-privacy


Aynı   durum,   temel   olarak    TraceParts    tara�ndan   sağlanan   pla�orm   için   de   geçerlidir;   burada,   verilerinizin   
TraceParts'a   aktarılması   için   onayınızı   beyan   e�ğinize   dair   bir   fark   bulunmaktadır.   EU-GDPR   Madde   6   I   1   a,   
web   sitelerinde   bir   kullanıcı   hesabı   oluşturarak   ve    h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/    adresini   
ziyaret   ederek   danışılabilecek   gizlilik   poli�kalarına   uygun   olarak   TraceParts   için   ve   lehine   ayrı   bir   rıza   beyanı   
sağlamaktadır.   

  

Pazarlama   amaçları   

Rollon,   sizinle   kurduğu   müşteri   ilişkilerini   güçlendirme   ve   ürün/hizmetler   hakkında   size   bilgi   ve   teklifler   
gönderme   konusunda   isteklidir.   Bu   nedenle,   ilgili   bilgileri   ve   teklifleri   size   e-posta   yoluyla   göndermek   için   
verilerinizi   işleriz.   Yasal   dayanak   meşru   menfaa�mizdir   (GDPR   Mad.   6   I   1   f   GDPR).   Onay   vermeniz   
durumunda,   verilerinizi   kendi   mal   ve   hizmetlerini   tanıtmak   için   kullanabilecek   ana   şirketlerimiz   ve/veya   bağlı   
şirketlerimizle   de   (Burada     bulabileceğiniz    Timken-/   Groeneveld-Beka-   ve   Rollon   Teşebbüsleri)   paylaşabiliriz,   
GDPR   Mad.   6   I   1   a.   

Kişisel   verilerinizin   doğrudan   pazarlama   amacıyla   kullanılmasına   istediğiniz   zaman   i�raz   edebilirsiniz;   bu,   
doğrudan   pazarlama   ile   ilişkili   olduğu   sürece   profil   oluşturma   için   de   geçerlidir.   İ�raz   etmeniz   durumunda,   
bu   amaçla   kişisel   bilgilerinizi   işlemeyi   durduracağız.   

Onayınızı   istediğiniz   zaman   ücretsiz   ve   gayri   resmi   olarak,   neden   belirtmeden   geri   çekebilirsiniz   ve   bu   
bildirim   tercihen    privacy@rollon.com    adresine   yapılmalıdır.   

  

Tam   otoma�k   kararlar   

Tam   otoma�k   karar   süreçleri   kullanmıyoruz.   

  

Üçüncü   taraf   içeriğine   bağlan�lar   

Açıkça   görülebilen   web   sitemiz,   üçüncü   tarafların   web   içeriğine   bağlan�lar   içerir.   Bu   tür   bağlan�ların   
yerleş�rildiği   yerlerde,   ilgili   içeriği   etkileyemeyiz.   Bu   nedenle,   bu   tür   içerikler   için   herhangi   bir   sorumluluk   
kabul   etmeyebilirim.   Bu   tür   tüm   içeriklerden   yalnızca   sağlayıcı   sorumludur.   

Ancak,   bağlan�   vermeden   önce,   bağlan�   verilen   sayfaları   olası   yasa   ihlalleri   açısından   dikkatlice   kontrol   
e�k.   Ancak   bu   zamana   kadar   açık   yasa   ihlalleri   tespit   edilemedi.   Yürürlükteki   yasalar   uyarınca   bağlan�lı   
içeriğin   yasa   ihlalleri   bakımından   sürekli   olarak   izlenmesi   gerekmediğinden,   bir   yasa   ihlali   açıkça   
bildirilmediği   takdirde,   buradaki   faaliyetlerimiz,   farkına   vardığımızda   veya   bu   tür   bir   ihlal   konusunda   
bilgilendirildiğimizde   derhal   kaldırılarak   sınırlandırılacak�r.   

  

Denetleyici   ve   veri   koruma   görevlisi   

  

Rollon   S.p.A.,   20871   Vimercate   (MB),     

Via   Trieste   no.   26,   Vergi   Kodu   05999150963   

Tel.   +39   039   62591     

E-posta:    infocom@rollon.com   

https://info.traceparts.com/legal/general-gtu/
https://www.rollon.com/GLOBAL/en/contacts/
mailto:privacy@rollon.com
mailto:infocom@rollon.com


  

Veri   koruma   görevlisi   ile   ile�şime   geçin:    privacy@rollon.com   

mailto:privacy@rollon.com

