Mobil Uygulama Gizlilik Bildirimi

İşbu sözleşme “Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394 Şişli / İstanbul”
adresinde mukim “Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.” (bundan böyle “Emar A.Ş.” olarak anılacaktır) ile ECA Mobil
uygulamalarından yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme mevcutta ECA müşterisi olan kurumların son
kullanıcılarını ilgilendirir. Bu sözleşme ECA Mobil Uygulamasını kullanacak
kullanıcıların Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile yürürlüğe girmiş
olacaktır. Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda,
uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.
Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme
koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice okumanızı öneririz.
Hizmeti Kullandığınızda Toplanan Veriler
• Kullanıcı Tarafından Girilen Veriler
• Günlük Verileri
Kullanıcı Tarafından Toplanan Veriler
Sitedeki bazı hizmetlerimizi kullanan kullanıcıdan, kullanıcıyı tanımlamak ve
kullanıcı ile iletişim kurmak için sadece
• Ad Soyad
• Telefon Numarası veya E-Posta Adresi
Bilgilerini verilen hizmet ile ilgili formlara girmesini talep ediyoruz. Bu bilgiler
haricinde verilen hizmete göre isteğe bağlı bazı kişisel bilgiler de
girilebilmektedir. Topladığımız bilgiler verilen hizmet ile ilgili kullanıcı ile
iletişim kurmak için kullanılacaktır. Bu bilgiler kullanıcıya Web Sitesi'nde verilen
diğer hizmetlerle ilgili tanıtım ve bilgilendirme için de kullanılabilir.
Günlük Veriler
Kullanıcı, Mobil, İnternet Tarayıcısı ile Web Sitesini her ziyaret ettiğinde, Web
Sitesine bazı bilgiler gönderilir. Bu bilgiler, hizmeti kullanan cihazın İnternet
Protokolü (“IP”) adresi, işletim sistemi, tarayıcı sürümü gibi bilgilerdir. Web

Sitesi bu bilgileri kullanarak kullanıcının hizmetten en iyi şekilde faydalanması
amacıyla cihaza uygun içeriğin yüklenmesini sağlar.
Çerezler
Çerezler, ziyaret ettiğiniz Mobil, internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla
cihazınıza depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web Sitemiz, bu "çerezleri" daha
iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla hizmetimizi daha da geliştirmek için
kullanıyor. Bu çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğiniz vardır.
Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, Hizmetlerimizin bazı bölümlerini
kullanamayabilirsiniz.
Mobil ve Web Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri
Oturum Çerezleri (Session Cookies) : Oturum çerezleri siteye giriş yapıldığında
oluşturulan, herhangi bir işlem yapılmaz ise 30 dakika sonra silinen çerezlerdir.
Bu tür çerezleri
kullanmamızın temel amacı kullanıcı hesabının güvenliğidir. Ayrıca Üyeler,
şifrelerini kullanarak üyelere özel bölüme giriş yaptıklarında, sayfalar arasında
gezinirken her sayfada tekrar şifre girmelerine gerek kalmaz.
Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcı Mobil ve Web
Sitesini farklı zamanlarda ziyaret ettiğinde, kullanıcının Web Sitesini daha önce
ziyaret ettiğinin hatırlanması ve tercihlerinin hatırlanarak daha iyi bir kullanıcı
deneyimi sunmak için kullanılan çerezlerdir.
Google Analytics Çerezleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin
toplanmasını, bu şekilde web sitesinin sunumunun ve kullanımının
geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere
ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Uygulamamızda Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler
ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz
konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza
edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin
korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Cihaz Bilgisi’ne Erişilmesi Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş
yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama, Hizmet
durumuna dair bilgiler), kişi bilgilerine ulaşılabilecektir.
Bilgilerin Kullanılması ECA – Emar A.Ş. olarak Kullanıcının uygulama kullanım
süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında
tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler)
Kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile
cihaz içerisinden silinebilir.
Bilgilerin Paylaşılması ECA – Emar A.Ş. olarak Mobil Uygulama içerisindeki
Kullanıcıya ait bilgilerin hiçbir şekilde veriler üçüncü taraflar ile
paylaşılmayacaktır. Kullanıcı İzinleri Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu
çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan
alınmış izinlerdir. • Kamera İzni Bu izin Kullanıcının cihazında bulunan
kameranın uygulama tarafından yönlendirilerek kullanımını içerir. Kullanım
esnasında uygulama yönlendirmesi ile kullanıcı kararları doğrultusunda işlem
yapılır. İşlem sonucunda oluşturulan belgeler yine kullanıcı onayı ile merkezi
sunuculara aktarılırlar. • İnternet İzni Bu izin uygulamanın çalışması esnasında
kurumun merkezi sunucusu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır.
Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı kullanıcı
sorumluluğundadır.
• Depolama İzni Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan
ikonların ve uygulamaya ait veri tabanının saklanmasına olanak verir. •
Uygulama Yaş Sınırı ECA – Emar A.Ş. Mobil uygulamaları Google tarafından
verilmiş IARC Sertifikası sonuçlarına dayanarak Tüm Yaşlar için kullanılabilir
vasfını almıştır.
Fikri Mülkiyet Hakları Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo,
ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik
verileri, ECA markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer
kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Emar
A.Ş.’ye aittir ve/veya Emar A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı
altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Emar A.Ş.’ye
ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez,

yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz,
sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya
bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde
davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Emar A.Ş.’nin uğradığı zararı ve/veya
lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Emar
A.Ş.’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti
de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
Hizmet ve Gizlilik Koşulları 1. Emar A.Ş. kişisel bilgi ve veri güvenliğini
önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen
göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi
hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 2. İşbu
Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır. 3.
Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Emar A.Ş.’nin
birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede
belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak,
üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. 4. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların
tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak
giderilmesi için, Emar A.Ş. gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz
üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla
kullanabilir. 5. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Emar A.Ş. tarafından
Kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki
değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir. 6. Emar A.Ş. aşağıda sayılan hallerde
ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü
kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; • Hukuk kurallarının getirdiği
zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, • Emar A.Ş ’nin, Kullanıcılarıyla
arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya
konulmalarıyla ilgili hallerde,
• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak
yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi
talep edilmesi halleri, • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma
amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller. 7. Emar A.Ş. kendisine verilen
gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı
yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin

tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz
kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm
tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt
etmektedir. 8. Emar A.Ş. işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli
gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Emar A.Ş ’nin
değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte
yürürlüğe girmiş kabul edilir. 9. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 9 (dokuz) maddeden
ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Güvenlik
Kişisel Veriler HTTPS protokolü aracılığıyla şifrelenerek Web Sitesine gönderilir.
Ticari olarak kabul edilebilir bir koruma aracı kullanmak için çalışıyoruz. Ancak,
internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama
yönteminin 0 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti
edemeyeceğimizi unutmayın.
Diğer Sitelere Bağlantılar
Hizmetimiz diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafa ait bir bağlantıyı
tıklarsanız, o siteye yönlendirilirsiniz. Bu harici sitelerin bizim tarafımızdan
kullanılmadığını unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını
gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Herhangi bir üçüncü taraf sitenin
veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir
kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir
değişiklik için periyodik olarak bu sayfayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu
sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size
bildireceğiz. Bu değişiklikler, bu sayfada yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe
girer.
1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir?
Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:
• İşlenen Kişisel Verilerin türleri,
• Kişisel Verilerin işlenme amaçları,
• Kişisel Verilerin işlendiği yerler,
• Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,

• Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,
• Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,
• Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler;
• Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?
2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri
A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler
Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet
aracılığıyla kamuya açıklanmayacaktır.
B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler
Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamayı nasıl
kullandığınızla ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz.
Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.
Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi
toplayabilir. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın
ayarlarından engelleyebilirsiniz.
Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih
ederseniz, sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta
adresiniz gibi) ve ayrıca sosyal ağ kullanıcı kimliği ( şifreniz değil ) ve Uygulama
aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili parametreler. Erişilebilen ve
alınabilecek bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik tercihlerini nasıl
ayarlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik
politikasına bakın.
Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak
oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulamanın
nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun
hizmet üretmemize yardımcı olur.
Uygulama içindeki kullanıcı yetkilendirme özelliklerini etkinleştirirseniz,
aşağıdaki ek bilgiler saklanır:
• İsim,
• E-posta,
• Telefon numarası
Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için
aşağıdaki (bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:

• Uygulamayı açtığınız an,
• Uygulamanın içinde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre,
• Uygulamadan ayrıldığınız an.
Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda
anonim bilgileri sizin bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz.
Eğer uygulamada anlık bildirim reklamları aktifse, uygulama ile entegre çalışan
BleshSDK hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
• BleshSDK vasıtasıyla Kullanıcılar’ın bildirim izni durumu, bluetooth durum
bilgisi, cihaz bilgileri, reklam tanıtıcısı (IDFA), konum, operatör, yüklü uygulama
listesi bilgilerine erişilmekte olup sağlanan bu bilgilerin gizliliği için gerekli
güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Kullanıcı’nın, kendisine iletilen kampanya görüntüsünü fotoğraf albümüne
kaydetmek istemesi durumunda, Kullanıcı’nın fotoğraf albümü ve kamerasına
erişilmekte ve ekran görüntüsü fotoğraf albümüne kaydedilmektedir.
• Bilgiler yalnızca Kullanıcı’nın izin verdiği ölçüde Uygulama üzerinden anlık
bildirimler gönderme amacı kapsamında, güvenli şekilde ve sadece gereken
süre boyunca kullanılmaktadır. Bilgiler yalnızca söz konusu amaçların
gerçekleştirilmesi için üçüncü partiler ile paylaşılmakta olup bu kapsam dışında
bilgilerin yayınlanması ve ifşa edilmesine izin verilmemektedir.
C. Belirli Bilgiler
Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle
başvurmanız istenebilir; bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler,
hizmetimizin (üçüncü şahıslar dahil) veritabanında saklanır ve bizimle
paylaşılacaktır.
Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere veri yüklediğinizde, bu
paylaşılacak ve uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.
3. Kişisel Verilerin işlenme amaçları
A. Amaçlar
Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
• Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,
• Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,
• Hizmetin iyileştirilmesi ve/veya özelleştirilmesi için,
• Sizi tanımlamak ve/veya Hizmeti özelleştirmek için,

• Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,
• Destek sağlamak için,
• Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak
yükümlü olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.
B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi
Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara
satmamaktayız, satmıyor veya kiralamıyoruz.
Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem,
cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen
diğer yasal işlem veya taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa
edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz Yasal hakları veya yasal iddialara karşı
savunmak.
4. Kişisel Verilerin işlendiği yerler
Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri kendi
bünyemizde bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik
politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli
tüm adımları atacağız.
5. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır?
Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir.
Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için
teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL
bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma yapılmaktadır.
6. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları
Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya
ortakların, reklam verenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya
hizmetlerine köprüler içerebilir.
Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, Mobil ve web siteleri veya hizmetleri
üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi mobil ve web
sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir.
Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi amaçları
doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar,
üçüncü taraf mobil, web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya
işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme
Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilere e-posta yoluyla bizimle
iletişime geçmek veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi
doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir.
8. Çocuk gizliliği
Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.
9. Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi
kaybı ve yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler
uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği
sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için
çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulamanın ve ilgili
veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim
veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir
şekilde bekleyemezsiniz.
10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin
güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu
Gizlilik Bildirimi'nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların
Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak
için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini
periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak
sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.
Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul
etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya
devam etmeniz, değiştirilen Bildirim'i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen
Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla
kullanmaktan kaçınmanız gerekir.
11. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?
Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa,
lütfen http://emarservis.com.tr/tr/iletisim_istekoneri/ sayfasından bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 12 Temmuz 2021 tarihinde güncellendi.
Mobil Uygulamalarımız;
E.C.A Mobil
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