Gizlilik Politikası
Hayalhost.com web sitesinde herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen
Gizlilik Sözleşmesini okuyunuz. Gizlilik sözleşmesinin tamamını ya da içindeki
bazı hükümleri kabul etmiyorsanız lütfen hayalhost.com web sitesi üzerinden
işlem yapmayınız. Bu sözleşme ile kuralları belirlenen gizlilik politikası
Hayalhost.com ve ziyaretçileri için geçerlidir. Web sitesinde adı geçen başka
siteler için sözleşmenin bağlayıcılığı yoktur. Bu sözleşmeyi okuyup
onaylayarak Hayalhost.com'un şartlarını kabul etmiş olursunuz.
Kişisel Bilgi Nedir?
Sizlere ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, yeni ürün, hizmet ve
promosyonlarımız hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet satışı yapmak ve
satış sonrası gerekli destekleri sunmak maksadıyla isim, adres, e-posta adresi,
telefon ve fax numarası gibi kişisel bilgiler isteyebiliriz. Açık ve aydınlatılmış
rıza ile verilen kişiye özel bilgiler eksik ya da yetersiz kaldığı takdirde telefon,
fax e-posta gibi iletişim yöntemleri ile istenebilir. Hayalhost.com web sitesi
tüm bu bilgileri kişisel bilgi ya da kişiye özel bilgi olarak kabul eder.
Otomatik Olarak Toplanan ve Kişisel Olmayan Bilgi Nedir?
Hayalhost.com sitesini ziyaret eden internet kullanıcılarının internet protokol
adresi (IP adresi), tarayıcı tipi, bilgisayarınızın işletim sistemi, internet trafik
biçimleri ve ilgili web sitesi adresleri gibi teknik bilgileri kaydeden uygulama
ve teknolojiler kullanılabilir. Bu tip kayıtlar otomatik olarak depolanır. Ayrıca
siteyi ziyaret edenler hakkında daha çok bilgi edinmek için yine otomatik
olarak çerez (cookie) adı verilen dosyalar gönderilebilir. Bu tip dosyalar
dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan, tamamen teknik sistemler
tarafından gönderilen dosyalardır.
Bilginin Paylaşımı
Hayalhost.com, ziyaretçilerin cinsiyet oranı, kullandığı işletim sistemi gibi
kişisel nitelikte olmayan bilgileri 3. kişilerle paylaşılabilir. Bu tip bilgilerin
istatiksel olarak kullanılması ve paylaşılması için rızaya gerek yoktur. Kişisel
nitelikteki bilgiler ise yasal düzenlemeler gerektirmedikçe 3. kişi ve
kuruluşlarla paylaşılmaz. hayalhost.com'un bağlı olduğu HAYAL HOST
İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
bünyesinde bulunan sitelerle kişisel bilgiler paylaşılabilir. Bu paylaşımlar
promosyon ve bilgi amaçlı olabilir.
Satın alınan lisans, SSL, domain gibi ürün ve hizmetlerin özelliğine bağlı
olarak hizmet sunumu ve tescil gibi işlemler için bazı bilgiler 3. kişilerle
paylaşılabilir. Bu paylaşımlar talep edilen işlemin gerçekleşmesi için
zorunludur.
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Bir alan adının tescili söz konusuysa ICANN kurallarına göre Hayal Host,
whois bilgilerini ICANN ın zorunlu kılarak belirleyeceği kurum ve kuruluşlara
iletebilir. Domain tescillerinde ise domain operatörüne verilen whois ve hesap
bilgileri işlenebilir ve saklanabilir.
Bilgi Güvenliği
Hayalhost.com, ziyaretçilerden elde edilen tüm bilgilerin mutlak güvenliğini
sağlamak için mümkün olan tüm teknolojik tedbirleri alır. Ancak bilinmelidir
ki hiçbir dijital bilgi ve teknolojik sistem tamamen güvenli değildir.
Hayalhost.com, hatalı ya da yetkisiz erişim gibi istenmeyen durumlarla kişisel
verilerin zarar görmemesi ya da mümkün olan en az zararla çıkılması için tüm
imkanlarını kullanır. Online alışverişlerde kullanılan banka ve kredi kartı
bilgileri 128 bit şifreleme teknolojisi korunarak ilgili bankaya iletilir.
Toplanan Verilerin Doğruluğu Hakkında
Hayalhost.com, ziyaretçiler tarafından yanlış ya da eksik şekilde girilen
bilgileri çapraz sorgulama yöntemiyle ya da ziyaretçinin kendi isteğiyle elde
edilen doğru bilgi ile değiştirebilir, yanlış bilgileri silebilir.
Değişiklikler Hakkında
Hayalhost.com tüzel kişiliği olarak istenilen zamanda herhangi bir bildirim
zorunluluğu olmaksızın gizlilik politikası, site bilgileri ve bu sayfalara erişim
imkanlarını değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.
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