Gizlilik Politikası
Uygulama Kullanıcıları için ITT Corporation Gizlilik Politikası
ITT Corporation (“ITT”), kişisel ve ekipman verisi bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve
paylaşıldığını önemsediğinizi bilmektedir ve gizliliğinize önem vermektedir. Lütfen gizlilik
uygulamalarımız (“Gizlilik Politikası”) hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakileri
okuyun. Mobil uygulamamızı (“Uygulama”) indirerek, Gizlilik Politikamızı kabul etmekte ve aygıt
verisi bilgilerinizi aşağıdaki Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde toplamamıza, saklamamıza
ve kullanmamıza izin vermektesiniz.
Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanımı
Kişisel bilgiler, tek bir kişiyi tanımlamak veya kendisi ile iletişim kurmak için kullanılabilecek
verilerdir. Uygulamayı indirmenizin ardından sizden, iletişim bilgileriniz ve ayrıca ekipman
bilgileriniz gibi kişisel bilgileri sağlamanız istenecektir. Ancak, ITT kişisel bilgilerinizi satmayacak
veya üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. ITT, kişisel iletişim bilgilerinizi sadece hesap yönetimi
amacıyla saklar. ITT ve iştirakleri, bu kişisel iletişim bilgilerini birbiriyle paylaşabilir ve bu Gizlilik
Politikası ile uyumlu olarak kullanabilir. Ayrıca bunları, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve içeriğimizi
geliştirmek için diğer bilgilerle birleştirebilirler.
Ekipman Verisi Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanımı
Uygulama ile birlikte i-ALERT®2 durum izleyicisine kaydolmanızın ardından, genel bilgiler
(ekipman marka ve modeli), rulmanlar, hidrolikler, yapı ve sürücü bilgisi gibi ekipman bilgilerini
sağlamanız istenecektir. Ancak ITT, ekipman bilgilerinizi satmayacak veya üçüncü taraflarla
paylaşmayacaktır. ITT, ekipmanın yakınında olmadan pompa bilgisine ve verilere erişmek ve
verileri yedeklemek üzere aygıt bilgilerinizi ITT güvenli sunucularında saklar. ITT ve iştirakleri,
bu aygıt verisi bilgilerini birbiriyle paylaşabilir be bu Gizlilik Politikası ile uyumlu olarak
kullanabilir. Ayrıca bunları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için diğer bilgilerle
birleştirebilirler.
Aşağıda, ITT'nin toplayabileceği ekipman verisi türlerinin ve bunları nasıl kullanabileceğinin
örnekleri bulunmaktadır.
Hangi ekipmanVerisi Bilgilerini Toplamaktayız
Uygulamamızı kullandığınızda, aşağıdaki tür bilgileri toplarız: IP adresiniz (menşe ülke dahil
olmak üzere), Uygulama sürümü, cihaz işletim sistemi (sürüm de dahil olmak üzere), aygıt
marka ve modeli, UDID veya diğer benzersiz cihaz tanımlayıcılar, gerçek zamanlı coğrafi
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konum (etkinleştirilirse), ekipman bilgisi (kullanıcı tarafından girilir), ekipman işletim verisi ve
Uygulamayı çalıştırdığınız her seferdeki geçerli saat. Ayrıca, siz uygulamayı kullanırken,
kullanımınıza yönelik çeşitli eylemleri ve izlediğiniz yolları (“Olaylar”), her Olayla ilgili bir zaman
bilgisi ile birlikte toplarız.
Çerezler/Oturum Kimlikler – Hizmetler, Uygulamayı kullandığınızda cihazaçerez yerleştirmese
de, Uygulamayı her açtığınızda, Uygulamanın bu açılışına, bu oturum esnasındaki
kullanımınızla ilgili topladığımız diğer bilgilerle ilişkilendireceğimiz, benzersiz bir oturum kimliği
(a “Oturum Kimliği”) atarız.
Verilerin İfşası
Biz, kullanıcı verilerini satma ya da kiralama işinde değiliz. Verileri, ITT ve iştirakleri dışındaki
üçüncü taraflarla, aşağıdaki kısıtlı durumlar haricinde paylaşmayacağız:
• İfşayı siz talep ediyor veya yetkilendiriyorsanız.
• Bir mahkeme emrini veya celbi takiben, dolandırıcılığı önlemek veya Hizmeti
kullanımınızla ilgili olan sözleşmelerimizi veya politikalarımızı yerine getirmek de dahil
olmak üzere, şirketimizin veya diğer kullanıcıların haklarını ve mülkiyetini korumak için
bilgilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüzde; veya bu ifşanın
çalışanlarımızın, kullanıcıların ya da kamunun güvenliği için gerekli olduğunu
düşündüğümüzde, bu koruma için gerekli olduğunu takdir ettiğimiz oranda ifşa
gerçekleştirebiliriz.
• İşimizin tamamını veya bir parçasını satar veya yeniden organize edersek, kullanıcı
bilgilerini yasalarla izin veriliği ölçüde varlıklarımızı alan üçüncü tarafa ifşa etmemiz
gerekebilir.
• Yukarıda belirtilen tüm durumlarda, ITT tarafından herhangi bir ifşa gerçekleştirilmeden
önce bilgilendirileceksiniz.
• Kimi zaman satıcılarla, danışmanlarla ve diğer hizmet sağlayıcılarla, bizim için çeşitli
hizmetler (müşteri desteği, e-posta ile pazarlama ve teknik alt yapı hizmetleri gibi)
sağlamaları için sözleşme altına girmekteyiz. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için
gerekli olduğu zamanlarda, bu şirketlere veri erişimi sağlayabiliriz.
Kişisel Verilerinizin ve Ekipman Verisi Bilgilerinizin Korunması
Topladığımız ve işlediğimiz bilgiler, Amerika Bileşik Devletleri'nde veya iştiraklerimizin
tesislerinin olduğu herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. ITT, kişisel bilgilerinizin
güvenliğini oldukça ciddiye almaktadır. ITT, kişisel bilgilerinizi, aktarımı sırasında Transport
Layer Security (TLS) gibi bir şifreleme kullanarak korur. Kişisel bilgileriniz ITT tarafından
saklanırken, fiziksel güvenlik önlemleri de kullanan tesislerde bulunan sınırlı erişime sahip
bilgisayar sistemleri kullanmaktayız.
Ekipman Verisi Bilgilerinizin Bütünlüğü ve Korunması
ITT, ekipman verisi bilgilerinizi hassas, tam ve güncel bir şekilde saklamanızı kolaylaştırır.
Kişisel bilgilerinizi, daha uzun saklama süreleri yasa gereği olduğu veya yasalar tarafından izin
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verildiği durumlar haricinde, bu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için
gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.
Şirket Çapında Gizliliğinize olan Bağlılığımız
Kişisel iletişim ve aygıt verisi bilgilerinizin güvende olmasını sağlamak için, gizlilik ve güvenlik
talimatlarımızı tüm ITT çalışanlarına bildirmekte ve şirket içinde gizlilik önlemlerini sıkı biçimde
uygulamaktayız.
Kullanım Koşulları
Uygulamayı kullanmaya karar verirseniz, gizlilik ile ilgili olabilecek tüm ihtilaflar, zararlar için olan
sınırlamalar, ihtilafların tahkimi ve New York eyalet yasalarının uygulanması da dahil olmak
üzere, bu Gizlilik Politikasına ve Kullanım Koşullarımıza tabidir.
Bu Gizlilik Politikasına Yapılacak Değişiklikler
ITT, bu Gizlilik Poliikasını kimi zaman değiştirebilir. Şu anda topladığımız bilgilerin kullanımı, bu
bilgilerin kullanıldığı tarihte geçerli olan Gizlilik Politikasına tabidir. Eğer Kişisel Bilgileri
kullanımımızda bir değişiklik yaparsak, bu belgeyi değiştirerek web sayfamızda yayınlayacağız
ve sizi bundan haberdar edeceğiz. Kullanıcılar, bu bildirim gerçekleştirildikten sonra Uygulamayı
kullanırlarsa, Gizlilik Politikasındaki değişikliklere tabi olurlar.
Sorularınız veya Endişeleriniz
Uygulama'ya yönelik, gizlilik ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lüfen bize
i-alert2@itt.com adresi üzerinden ayrıntılı bir mesaj gönderin. Endişelerinizi gidermek için tüm
çabayı göstereceğiz.
Etkin Tarih: 18 Mayıs 2015

ITT Corporation
1133 Westchester Avenue
White Plains, NY 10604
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