GİZLİLİK POLİTİKASI

Q-Elevator (burada "Uygulama" olarak da bahsedilecektir), sahibi ve yürütücüsü "Selçuk Doğan"
(burada "Uygulama Sahibi" ya da "Biz" olarak da bahsedilecektir) olan, internet bağlantısı ile çalışan bir
mobil asansör takip yazılımıdır.

Bu Gizlilik Politikası, Uygulama Kullanıcısı (burada "Kullanıcı" ya da "Siz" olarak da bahsedilecektir)
tarafından Uygulama'nın kullanılmasıyla Uygulama Sahibi'nin hangi bilgileri topladığını, topladığı
bilgileri nasıl kullandığını ve kişisel bilgilerini kontrol edebilmesi için Uygulama Kullanıcısı'na hangi
seçenekleri sunduğunu izah etmektedir.

Siz'e bu Uygulama'yı sunabilmek için kişisel bilgilerinizi işlemeye ihtiyacımız olacak. Siz Uygulama'yı
herhangi bir şekilde kullanmaya başladığınızda, Siz'in bilgilerinizi nasıl ve neden topladığımız ve
Uygulama'yı kullanımınızın uygulanabilir Kullanım Şartları'na ve bu Gizlilik Politikası'na bağlı olduğu da
dahil, Kullanım Şartları'nı ve bu Gizlilik Politikası'nı okuduğunuzu ve anladığınızı onaylamış olursunuz.
Burada izah edildiği şekilde kişisel bilgilerinizi toplamamızı veya işlememizi istemiyorsanız lütfen bu
Uygulama'yı kullanmayınız.

Siz, Uygulama'yı herhangi bir şekilde kullanmaya başladığınızda, Uygulama Sahibi'nin sizin bilgilerinizi
hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de hem de Uygulama Sahibi'nin iş gördüğü veya
gelecekte iş görebileceği başka herhangi bir ülkede kullanacağını kabul etmiş olursunuz. Yetkililerin
kişisel bilgilerinize erişimi de dahil belirli ülkelerdeki mahremiyet kanunlarının ve standartlarının ikamet
ettiğiniz ülkede geçerli olan mahremiyet kanunları ve standartlarından farklı olabileceğini lütfen göz
önünde bulundurunuz.

SİZ'E DAİR BİLGİYİ NASIL TOPLARIZ

Uygulama'ya erişiminiz esnasında Biz bir kaç yolla kişisel bilgileri toplarız. Sıklıkla, ne bilgisi vereceğinize
Siz karar verebilirsiniz fakat bazen hesap doğrulama gibi bazı işlemleri gerçekleştirebilmek adına kişisel
bilgilere ihtiyaç duyarız. Bu bölüm sizden kişisel bilgi topladığımız yolları ve bu bilgiyi nasıl aldığımızı
detaylandırır.

Hesap Kaydı

Uygulama'yı kullanabilmeniz için hesap kaydına ihtiyaç duyarız. Bu, hesabınızla ilişkili ad ve soyad,
sizinle iletişim kurabileceğimiz bir email adresi, eğer dahil olduğunuz bir şirket varsa o şirkete ait kod
ve kişisel bilginizi korumak adına bir şifreye ihtiyaç duyar.

Uygulama'da hesap kaydı iki şekilde yapılabilmektedir.

Birinci yol Kullanıcı'nın kendi hesabını 'Kayıt Ol' butonu yardımıyla kendisinin oluşturmasıdır.

İkinci yol ise mevcut yetkili bir Uygulama Kullanıcısı'nın Uygulama üzerinden bağlı bulunduğu şirkete,
kayıt olacak Kullanıcı'nın ad, soyad, email adresi bilgileri ile personel tanımlaması neticesinde ilgili
Kullanıcı'ya hesap kayıt talebinin email olarak gönderilmesi ve kayıt olacak Kullanıcı'nın bu email
içindeki link vasıtasıyla talebi onaylayarak hesap kaydını oluşturmasıdır.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgi

Q-Elevator, Siz Uygulama'yı kullandığınızda mobil cihazınızdan IP adresi veya aygıt kimliği gibi bilgileri
alır ve kaydeder. Mobil cihazınızın varsayılan dili hakkındaki bilgi Siz'e Uygulama'yı eğer destekleniyorsa
ana dilinizde sunmamızı sağlar. Bu bilgiler otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler Uygulama'yı güvenli
tutmak, analiz etmek, Uygulama'nın nasıl kullanıldığını anlamak, iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Konum Bilgisi

Uygulama'yı kullandığınız zaman IP adresi ve konum bilgisi de dahil olmak üzere sizin hakkında bölgesel
bilgi toplarız. Bu, hesap kaydı oluşturmuş kişiler için böyledir. Bu bilgi Uygulama içinde rota çizilmesi,
güvenlik, analiz gibi çeşitli amaçlar için toplanmaktadır. Uygulama'nın konumunuza erişmesine izin
vermeyebilirsiniz fakat bu Uygulama'nın işlevselliğini sınırlandırabilir.

Ödeme Bilgisi

Uygulama'nın yıllık kullanım bedelinin ödenmesinin gerekli olduğu durumlarda, ad, soyad, email adresi
bilgilerini toplarız. Ödemenin gerçekleşebilmesi için Siz'i üçüncü parti bir ödeme işleyicisine
yönlendirebiliriz ve bu durumda tüm ödeme işlemi üçüncü parti bir ödeme işleyicisi tarafından

yapılacaktır. Siz'in kredi kartı ile ödeme yapmanız esnasında tüm kredi kartı detayları, üçüncü parti bir
ödeme noktası üzerinden atlamaktadır. Biz, kredi kartı detayları ile ilgili hiçbir bilgi tutmayız.

SİZ'E DAİR NE BİLGİSİ TOPLARIZ

Bu bölüm, daha fazla detayla, Siz'e dair topladığımız bilgiyi ve bu bilgiyi nasıl kullandığımızı anlatır.

Hesap Bilgisi

Hesap kayıt işleminiz ya da Siz'e email olarak gönderilen hesap kayıt talebini onaylanmanız esnasında
bize ad, soyad, email adresi bilgilerinizi verirsiniz. Bu bilgi kullanıcıları Uygulama'ya ve Uygulama içinde
aynı şirkete dahil olan diğer kullanıcılara tanıtmak için kullanılmaktadır. Adınız, soyadınız, email
adresiniz ve Uygulama'yı hangi yetki ile kullandığınız, sizinle aynı şirkete dahil olan yönetici ve operatör
rolündeki diğer kullanıcılar tarafından görülebilmektedir.

Personel Bilgisi

Eğer yönetici rolündeki bir kullanıcıysanız, yetkilendirme ve iş atama gibi çeşitli amaçlarla şirketinizin
personellerini Uygulama üzerinden ad, soyad, email adresi ve yetki bilgileriyle tanımlarsınız. Bir
personel eklediğinizde Uygulama'yı bağlı olduğunuz şirket koduyla kullanacak olan bir Kullanıcı için
hesap kayıt talebi oluşturulur ve email olarak gönderilir. Ve ancak bu talep ilgili kişi tarafından
onaylandığında tanımlanan personel Uygulama içinde aktif olacak. Her personel bir Uygulama
Kullanıcısı'dır.

Hesabınıza ilişkin ad, soyad, email ve yetki bilgisi, hesabınızın bağlı olduğu şirketin yöneticisi rolündeki
herhangi bir Uygulama Kullanıcısı tarafından 'Personeller' ekranında açıkça görülebilmektedir. Ayrıca
eğer Teknik Personel rolüne sahip bir kullanıcıysanız ad, soyad bilgileriniz 'Servisler' ekranında ve bu
ekrandaki herhangi bir servis kaydının detaylarının gösterildiği ekranda görülebilmektedir.

Eğer bağlı bulunduğu şirketin yöneticisi rolüne sahip bir kullanıcıysanız şirketinize ait tüm personeller,
varsa o şirketin yönetici rolüne sahip diğer kullanıcıları tarafından da görüntülenebilecektir.

Biz, tıpkı hesap kaydı esnasında olduğu gibi personel tanımlanması esnasında da yukarıda bahsedilen
bilgileri Uygulama'nın işlevselliğini sağlamak adına toplarız.

Personel eklediğinizde üçüncü şahıslara ait verileri bize vermiş oluyorsunuz. Üçüncü şahıslara ait
verileri bizimle paylaşacaksanız önce onların rızasını almak zorundasınız.

Müşteri, Adres, Bina ve Asansör Bilgileri

Uygulama'nın kullanım amacı doğrultusunda, eğer yetkili kullanıcıysanız, Siz'in müşterilerinizin, bu
müşterilerinize ait adreslerin, bu adreslere ait bina ve asansörlerin bilgilerini tanım yapmak suretiyle
Uygulama'ya gönderirsiniz ve böylece bu bilgileri toplarız. Biz de bu bilgiler ile otomatik olarak bakım
kayıtlarının oluşturulması gibi bazı işlemleri gerçekleştiririz.

Müşterilerinizin ad, soyad, telefon, email adresi, adres, posta kodu bilgilerini toplarız. Bunun yanında
müşterilerinizle ilişkilendirdiğiniz binaların kat sayısı, adres, yetkili personel bilgilerini ve bu binaların
içinde yer alan asansörlere ait kimlik numarası, marka, model, seri no, üretim tarihi ve bakım aralığı
bilgilerini de toplarız.

Uygulama, bize sağladığınız böyle üçüncü parti kişisel bilgilere erişecektir. Biz bu bilgileri, sizin yazılı
rızanızın olması ya da yasalar tarafından zorunlu tutulması durumları hariç, hiç bir durumda kimseyle
paylaşmayız.

Servis ve Bakım Talepleri

Eğer yetkili bir kullanıcıysanız oluşturmuş olduğunuz servis taleplerine dair müşteri, adres, bina,
asansör, belge, açıklama bilgilerini toplarız. Bu bilgiler daha sonra iş atama ve takibi gibi işlemleri
Uygulama üzerinden yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ayrıca bir asansör tanımlandığında bu
asansörün periyodik bakım kaydını, üretim tarihi bilgisini kullanarak otomatik olarak oluştururuz.

Geri Bildirimler

Uygulama'ya dair her türlü teklif, öneri, hata bildiriminiz için Uygulama içinden geri bildirimde
bulunabilirsiniz. Siz, herhangi bir şekilde geri bildirimde bulunduğunuzda biz bu bilgiyi toplar,
kaydederiz. Geri bildirimleri Uygulama'yı iyileştirmek için kullanırız.

SİZ'E DAİR TOPLADIĞIMIZ BİLGİYİ SEÇİMİNİZ VE KONTROLÜNÜZ

Mahremiyet, Biz'im için önemli bir unsurdur. Yasalar tarafından aksi gerekmediği sürece, Siz'e dair
topladığımız kişisel bilgilere ilişkin olarak bazı haklara sahip olursunuz. Bu bağlamda, Siz'e ne bilgisi
toplandığını ve bilgilerinizin nasıl depolandığını kontrol etme imkanı veriyoruz. Hesap bilgilerinizi
değiştirebilir, güncelleyebilir veya takma ad ile hesap oluşturarak bazı bilgileri paylaşmamayı
seçebilirsiniz. İlaveten, topladığımız bilgilerin çoğunluğu isteğe bağlıdır ve Siz bize dilediğiniz bilgiyi verir
ya da vermezsiniz. Ve elbette dilerseniz hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz ki bu
durumda Siz'e dair topladığımız bütün kişisel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki
sunucularımızdan silinecektir.

Bunların dışında Siz'e, ihtiyaç halindeki belirli istisnalar ile, veriye erişim ve taşınabilirlik (Biz'e verdiğiniz
kişisel bilgilerinizin bir kopyasını elde etme dahil), veriyi düzeltme (topladığımız ve gösterdiğimiz kişisel
bilgilerinizi güncelleme), veriyi silme (zorunluluk nedeniyle elde tutmak zorunda olmadığımız Siz'e dair
bilgileri sildirme), kişisel bilgilerinizi işlememizi durdurma dahil ilave veri kontrol seçenekleri sunarız.
Lütfen biliniz ki bu bahsi geçen veri seçeneklerinin bazısını size temin edebilmemiz için bize öncelikle
kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimliğinizi doğrulamak için makul çabayı göstereceğiz ama eğer
bunu yapamazsak, Gizlilik Politikası ve bilgi güvenliği prensipleri ile tutarlı olarak böyle bir talebi
reddetme hakkını saklı tutarız.

Siz, ayrıca Biz'den gelecek bazı mesajları kontrol edebilirsiniz. Söz konusu mesajlar email, SMS, bildirim,
vb. olabilir. Gönderdiğimiz bazı mesajlar gerekli ve yasal yükümlülüklerimiz ile ilişkili ya da Uygulama'ya
ilişkin ve zorunludur. Diğer mesajlar isteğe bağlı olup bu mesajlar ile bilgilendirilme seçeneği Uygulama
Ayarları menüsünden pasif edilebilir ve böylece bu mesajlar alınmayabilir. Lütfen biliniz ki bu yolla
mesaj alma özelliğini pasif ettiğinizde, servis talebinin sonlandırıldığında yöneticiye bildirim
gönderilmesi gibi Uygulama'ya dair bazı kolaylıklardan faydalanamayacaksınız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza dair talepleriniz için lütfen info@q-elevator.com adresi üzerinden bize
ulaşınız.

SİZ'E DAİR BİLGİYİ KİMLERLE PAYLAŞTIĞIMIZ

Bu bölüm, Siz'e dair verileri kimlerle paylaştığımızı izah eder.

Diğer Uygulama Kullanıcıları

Sizinle aynı şirket koduna dahil olan Uygulama Kullanıcıları ile ad, soyad, email adresi bilgileriniz
paylaşılır. Siz, bir başkasının şirketine dahil olan Uygulama Kullanıcıları'nı ve onlara ait bilgileri
göremezsiniz. Ayrıca teknik personel rolüne sahip olan Uygulama Kullanıcıları'nın konum bilgisi, eğer
konumuna Uygulama'dan erişilebilmesi için gerekli izinleri vermişse, aynı şirkete dahil olan diğer
Uygulama Kullanıcıları tarafından görülebilmektedir.

Hizmet Sağlayıcılar

Bazı hallerde Uygulama'nın işleyişine dair bir takım işlemleri gerçekleştirmek için bazı hizmet
sağlayıcılardan faydalanırız. Buna veri barındırma hizmeti sunan sağlayıcılar da dahildir. Böyle bir
durumda kişisel bilgilerinizi, belirli yazılı anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde bu hizmet sağlayıcılar ile
paylaşırız. Bu anlaşmalara göre hem biz hem de barındırma hizmetini sunan sağlayıcı, kişisel
bilgilerinizin güvenliği için gerekli olan önlemleri alacaktır. Ayrıca barındırma hizmetini sunan sağlayıcı,
yasal olarak gerekmedikçe, kişisel bilgilerinize erişmeyecek ve bu bilgileri kullanmayacaktır.

Şirket Kurma, Şirket Birleşmesi, Finansman veya Satış

Biz, bir şirket kurma, şirket birleşmesi, şirket satın alma, iflas ya da işletmemizin veya varlıklarımızın bir
bölümünün ya da tamamının satışını, transferini, elden çıkarmasını içeren işlemler ile bağlantılı olarak
bilgilerinizi paylaşabilir ya da satabiliriz. Eğer başka bir şirket işletmemize veya varlıklarımıza sahip
olursa, bu şirket bizim tarafımızdan toplanan bilgilerinize sahip olur ve sizin bilgileriniz husundaki
hakları ve yükümlülükleri bu Gizlilik Politikası tarafından izin verildiği gibi üstlenir.

VERİ İŞLEME AÇIKLAMALARI

Siz Uygulama'ya eriştiğinizde, bu Güvenlik Politikası'nda izah edildiği şekilde sizin bilgilerinizi toplar,
depolar, görüntüler, paylaşır, iletir ve işleriz. Biz bu işlemleri yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi
işlemek adına, aşağıdaki durumlar dahil, bir takım hukuki mesnetlere dayanabiliriz.

- Kullanım Şartları'mızdaki sözleşmeden doğan yükümlülükleri gerçekleştirmemiz ve Uygulama'yı Siz'e
sunmamız gereken durumlarda
- üçüncü bir partinin veya bizim meşru menfaatlerimiz için gereken durumlarda
- yasal bir yükümlülüğe uymanın ya da kanuni hakları savunmanın gerekli olduğu durumlarda
- başkalarının amme menfaatlerini ya da hayati çıkarlarını korumanın gerektiği durumlarda
- bilgiyi açıkça aleni kıldığınızda
- veri işlenmesine razı olduğunuzda (istenildiği zaman vazgeçilebilir)

Bilgilerinizi meşru menfaatler temelinde işlediğimizde, bunu aşağıdakiler için yaparız:

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğini Sağlamak

Kişisel veya finansal bilgi içeren tüm kayıtlarınız Biz'im tarafımızdan özel sayılmıştır ve her zaman gizli
muamele görmüştür. Biz, bizimle paylaştığınız kişisel veri ve bilgilerin emniyet ve asayişine bağlıyız. Biz,
Biz'i ve Siz ve Siz'in bilgilerinizi spam, taciz, fikri mülkiyet ihlali, kimlik hırsızlığı ve yasadışı
toplanmasından güvende tutmak için bu meşru menfaatleri gözetmeyi gerekli görüyoruz.

Uygulama'yı Sunmak ve En Uygun Hale Getirmek

Bilgilerinizi Uygulama'yı sunmak ve ilerletmek, kimlik doğrulamak, destek vermek, üçüncü parti araçlar
vasıtasıyla olanları dahil online ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve genel araştırmalar için kullanırız.
Böyle yapmakla Uygulama'yı daha iyi kullanabilmenize imkan tanıyabiliriz. İşimizin bir ana parçası
olarak, Uygulama'yı ve diğer hizmet tekliflerimizi deneyimlemenize imkan tanımak ve özelleştirmek
için meşru bir menfaatimiz var.

Ticari İşlemlerde Bulunmak

Uygulama'yı sunmamızın bir parçası olarak, Uygulama'nın ya da Uygulama içerisindeki bazı özelliklerin
kullanımından ötürü sizi borçlandırabiliriz. Ödemenizi işlemek için ve finansal bilgilerinizin güvenliğini
sağlamak için üçüncü partilerle bilgilerinizin paylaşımına olanak sağlarız. Bilgilerinizi sadece sıkı
güvenlik standartlarını sağlayan üçüncü partilerle paylaşırız.

Mevzuata İlişkin ve Yasal Yükümlülüklere Riayet Etmek

Zaman zaman kişisel bilgilerinizin açıklanmasını gerektiren belirli yasal yükümlülükler ve hukuki
menfaatlere uymakta meşru bir menfaatimiz var. Biz, böyle bir açıklamanın meşru milli güvenlik ve
hukuki yaptırım taleplerini (mahkeme çağrısı, mahkeme emri veya kanuni yetki ile yasal bir merci
tarafından hukuka uygun talepler de dahil) karşılamak dahil kanuni bir talep olması hariç kişisel
bilgilerinizi hukuki yetkililere açıklamayacağız. Bazı hallerde meşru hukuki menfaatlerimizi savunmak
adına da kişisel bilgilerinizi salıverebiliriz. Biz, Biz'i olması muhtemel fiziksel zarardan koruma
yükümlülüğümüzü hem meşru bir ticari yarar hem de kamu yararına olacak şekilde değerlendiririz ve
eğer Siz'in veya diğer bir bireyin kendisine veya bir başkasına olası bir zarar verme tehlikesi içinde
olabileceğine inanırsak kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

Pazarlama ve Ürün Haberleşmeleri

Zaman zaman, Siz ile Uygulama ve diğer hizmet tekliflerimiz hakkında iletişime geçebiliriz. Bunu
yaparken Uygulama Ayarları'nız ile dilediğiniz zaman bu mesajların dışında kalmayı tercih etme fırsatını
size sunuyoruz. Biz, pazarlama fırsatlarını veya karlılığı (satış veya şirket birleşmesi gibi bir olaya ilişkin
olanlar hariç) arttırmak için kişisel bilginizi satmayacağız. Uygulama'nın ve diğer hizmet tekliflerimizin
tanıtımını yapmak için meşru bir ticari yarar olarak böyle yardımcı faaliyetlerde bulunuruz ve Siz'e böyle
haberleşmelerden çıkma seçeneğini sunarız.

Ana Ticari Faaliyetler

Biz, ticari muamelelerde bulunmak üzere üçüncü partilerle yakın ilişkiler kurabiliriz. Bu ana faaliyetler,
gerekli olabilecek ve Uygulama'yı ve işimizi geliştirmek hakkındaki meşru menfaatlerimiz içinde
olabilecek bazı sınırlı kişisel bilgilerin açıklanmasını ve/veya işlenmesini ihtiva edebilir. Böyle ticari
muameleleri gözetmek adına herhangi bir kişisel bilgi paylaşırsak, Siz'in mahremiyet menfaatlerinizi
korumak için gerekli olan sıkı gizlilik tedbirlerinin mevcut olmasını sağlayacağız.

VERİ TRANSFERLERİ

Q-Elevator global bir uygulamadır ve bu itibarla Uygulama'ya dünyanın herhangi bir yerinden
erişebilirsiniz ve hükümetinizin mahalli yasalarına tabii olursunuz. Uygulama'ya erişerek, kişisel
verinizin bölgenizden (Avrupa Birliği'ne üye devletler dahil) toplanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne
ve/veya Türkiye'ye transfer edilebileceğini kabul edersiniz.

Biz, kişisel bilgilerinizi bulunduğunuz bölgeden transfer ederken belirli yasal transfer yöntemlerine
dayanırız.

VERİ GÜVENLİĞİ

Güvenlik bizim için önem arzetmektedir. Biz, kişisel bilgilerinizi işlerken, transfer ederken ve
depolarken kişisel bilgilerinizi korumak için SSL ("Secure Sockets Layer") veya TLS ("Transport Layer
Security"), erişmemiz gerekmediği zaman kişisel verilerinizi sınırlandırmak, kişisel verilerinizi sadece
meşru ticari çıkarlarımızı gerçekleştirmek için gerektiği şekilde tutmak dahil olmak üzere genel kabul
görmüş standartları takip ederiz. Bununla birlikte yetkisiz erişimler ve kullanımlar, donanım veya
yazılım arızaları ya da kontrolümüz dışındaki diğer faktörlerden kaynaklanan sebeplerden ötürü
bilgilerin tamamen güvende olacağını garanti edemeyiz.

Veri sahibi olarak, Siz de kişisel bilginizi korumamıza yardım etmemiz için önemli bir rol sahibisiniz.
Güçlü bir şifre seçerek kendinizi yetkisiz erişimlerden korumanız konusunda sizi teşvik ediyoruz.
Şifrenizi güvenmediğiniz kimseyle paylaşmayınız ve Uygulama'ya güvenli bir ağ üzerinden eriştiğinize
emin olunuz.

VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel bilgilerinizi, eğer geçerli yasalar daha uzun bir süre tutulmasını gerektirmiyorsa, bu Gizlilik
Politikası'nda belirtilen amaçların gerektirdiği kadar ya da Siz bu Uygulama'yı kullandığınız sürece
saklarız. İlaveten bilgilerinizi herhangi bir yasal hakkı tesis etmek, yerine getirmek veya savunmak için
gereken süre boyunca saklayabiliriz.

ÇEREZLER

Uygulama'nın web sitesini (www.q-elevator.com) herhangi bir şekilde ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza
çerezler yerleştirebiliriz. Çerezleri nasıl kullandığımız ve hangi üçüncü parti çerezlere izin verdiğimiz
hakkında bilgi almak için lütfen Çerez Politikası sözleşmemizi okuyunuz.

YAŞ SINIRLAMASI

Uygulama, 18 yaşın altındaki bireyler tarafından kullanılmamalıdır. Kasıtlı olarak 18 yaşın altındaki
bireylerden hiçbir veriyi toplamayız. Eğer 18 yaşından küçük bir bireyin Uygulama'yı kullandığını fark
ederseniz lütfen info@q-elevator.com adresi üzerinden Biz'e ulaşın.

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Biz, zaman zaman bu Gizlilik Politikasını değiştirebilir ya da güncelleyebiliriz.

BİZE ULAŞIN

Genel İletişim Bilgisi

Güvenlik Yetkilisi, Balıklı mahallesi, Osmanlı caddesi, No: 63/2, Kütahya, TÜRKİYE, telefon: +90 506 735
77 60, info@q-elevator.com

