
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 
Mağazamızda verilen tüm servisler ve www.resatbalik.com adresinde kayıtlı REŞAT BALIK MARKET firmamıza aittir 
ve firmamız tarafından işletilir.  
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, 
bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.  
Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel 
bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği 
toplanmaktadır.  
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri 
gönderebilir. Firmamıza ait site WIX portalı altında oluşturulmuş olup bütün bilgiler ve güvenlik bu portal içersinde 
saklanıp korunmaktadır. 
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin 
sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz 
kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi 
taahhüt etmektedir. 
  
ÖDEME GÜVENLİĞİ 
  
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı 
bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. 
Ödeme işlemler İYZİCO güvenli alışveriş sistemiyle kurulu olup ödeme güvenliği üst planda tutulmuştur. 
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. 
Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. 
Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde 
firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir. 
  
İSTİSNAİ HALLER 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri 
üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan 
hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.  

E-POSTA GÜVENLİĞİ 

Mağazamızın Email Adresine, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı 
numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız 
e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. 
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