
 

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. için bilgi gizliliği ve güvenliği konuları önem taşımaktadır. 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. gizlilik ve güvenliği sağlanması için her türlü teknik ve idari 

tedbiri almaktadır. Bu kapsamda internet sitesi ziyaretçilerinin haklarının korunması için aşağıda 

belirtilen kurallar dahilinde işlem yapılmaktadır.  

 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş, ziyaretçiler tarafından belirtilen ve işbu belgedeki 

şartlar dahilinde hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz ve 

kullandırmaz. Veriler yalnızca bağlı şirketler, iş ortakları, servis sağlayıcılar ve (talep edilmesi 

halinde) yasal mercilerle paylaşılabilir. Ziyaretçilere ait veriler, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile 

belirlenen amaçlar dışında kullanılmayacak, bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve 

saklanacaktır. İnternet sitelerindeki verilere yalnızca yetkilendirilmiş personel tarafından 

ulaşılabilir.  

  

 Ziyaretçilerin anonim bilgileri (işletim sistemi, tarayıcı bilgisi, internet sitelerine nasıl ulaşıldığı 

gibi bilgiler)  toplanabilir. Daha iyi bir hizmet sunabilmek adına, internet sitelerini ziyaret 

etmeniz halinde bilgisayarınıza çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada ile 

bilgi konulabilir. Bu çerezlerin silinmesi, önlenmesi gibi seçenekler tarayıcınızın çeşidine bağlı 

olarak tarayıcı ayarlarında bulunur.  

 

 Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 

128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya 

ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir 

bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi 

bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

 

 Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin 

güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmaktadır. Bu şekilde 

ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.despecpazar.com ara yüzü üzerinden banka ve 

bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

 

 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.internet siteleri üzerinden ziyaretçiler tarafından 

sağlanan iletişim bilgileri, ilgili kişilerin onayı kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi için 

kullanılabilir.  

 

 Ziyaretçiler her zaman saklanan verilerle ilgili bilgi veya verilerin silinmesini talep edebilir. 

Bunun için sns@index.com.tr adresine e-posta göndermeniz gereklidir.  

 

 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. internet sitelerinde bulunan tüm yazılım ürünleri 

ile yazı, fotoğraf, doküman, ses, işaret ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal 

mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu ürünler izinsiz kullanılamaz. Despec Bilgisayar Pazarlama 

ve Ticaret A.Ş. internet sitelerindeki veriler sadece bilgi amaçlıdır.  
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