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1. GENEL KURALLAR
FBS, sitelerine erişim sağlayan her bir kullanıcının gizliliğine saygılıdır; Bu nedenle, şirket mevcut veya potansiyel
müşterileri, başvuranları ve ziyaretçileri korumakla yükümlüdür. Mevcut gizlilik politikası, şirket tarafından edinilen
müşteri bilgilerinin toplanması, depolanması, korunması ve dağıtılması süreçlerini kapsamaktadır.

2. MÜŞTERİLERİN BİLGİLERİ
Bir kişi FBS ile bir canlı veya demo hesabı için başvuruda bulunduğunda veya bu hesabı kullanmayı sürdürdüğünde,
kişisel bilgilerini iş amaçlı olarak toplarız. Topladığımız kişisel bilgiler yalnızca FBS ve bağlı şirketleri tarafından erişilebilir
olup, ilgili olmayan diğer üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu bilgiler şunları içerir:
2.1. Hesap kayıt prosedürü sırasında müşterinin adı dahil olmak üzere, adresi, cinsiyeti, yaşı, sosyal statüsü vb. sağladığı
bilgiler;
2.2. Kimlik belgesi, pasaport, ehliyet dahil hesap onay sürecinde müşteri tarafından sağlanan bilgiler;
2.3. Raporlar da dahil olmak üzere işlem sonuçlarını oluşturan bilgiler.

3. BİLGİNİN KORUNMASI
Şirket, müşterilerin kişisel bilgi edinme ve depolama alanlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önemser. Şirket, güvenli
kişisel bilgi toplama ve depolama için modern teknik ekipmanlar kullanmaktadır ve şirket içi kişisel bilgi alışverişlerinde
kurallara sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Şirket personeli, müşterilerin kişisel bilgi güvenliğini sağlamak için tüm güvenlik
önlemlerini almakla yükümlüdür.

4. ÇEREZLER
Çerez, kayıt tutmak amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük bir metin dosyasıdır. FBS, bilgisayarınızdaki FBS
çerezlerini ayarlayabilir ve bu bilgilere erişebilir ve hangi reklamlar ve promosyonların kullanıcıları web sitemize
getirdiğini öğrenebilir. FBS veya herhangi bir bölümü, FBS ürün ve hizmetlerine bağlandığınızda web sitemizdeki
faaliyetlerinizi takip edebilmek için çerezleri kullanabilir. Topladığımız ve paylaştığımız bu bilgiler anonimdir ve kişisel
olarak tanımlanamaz.

5. YASAL UYARI
FBS, kişisel bilgilerinizi, kural ve düzenlemelerin gerektirdiği şekilde ve şirketin haklarını korumak ve/veya bir adli işlem,
mahkeme kararına uymak veya yasal süreci yerine getirmek için açıklama yapılması gerektiğine inandığı durumlarda
açıklama yapma hakkını saklı tutar. FBS, şirketin sitesinde/sitelerindeki ya da FBS'in erişemediği ya da kontrol edemediği
çerezlerden kaynaklanan kişisel bilgilerin yanlış kullanımı ya da kayıplarından sorumlu değildir. FBS, parolalarınızın yanlış
kullanımı veya yanlış yerde tutulması, ihmal veya kötü amaçlı kullanımından kişisel bilgilerinizin yasaya aykırı veya
yetkisiz kullanımı nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

6. BİLGİ KULLANIMI
Şirkette hesap açarak, mevcut "Gizlilik politikasına" uygun olarak kişisel bilgilerinizin kullanılmasını onaylamış olursunuz.

7. SORGULAMALAR
Mevcut "Gizlilik Politikası" ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen support@fbs.com adresine e-posta gönderin.
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