Nakkaş Prodüksiyon Yapım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (“Nakkaş”) kullanıcılarının
gizliliğinin bir hak olduğunun bilincinde olarak en iyi deneyim ve ürünleri sunmak için hareket
eder. Sitemizi istediğiniz kadar ziyaret edebilir, yayınlarımızdan, kampanyalarımızdan ve eğitim
konusundaki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

Nakkaş’’ın sahip olduğu www.dahiders.com içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye
olmanız gerekmektedir. Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme DAHİDERS’in sahip
olduğu 128 SSL Sertifikası ile güvence altındadır.
Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın
güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden
sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. İnternet sitemizden Nakkaş’a ait olmayan diğer
internet sitelerine sizi bilgiye daha çabuk ulaştırmak amacıyla bağlantılar verebiliriz. Bu İnternet
sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini siz gözden
geçirmelisiniz.

Dahiders üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle
paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.
Bu İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti,
kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası
sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş
olsalar dahi, Nakkaş sorumlu olmaz.

Nakkaş’ın kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde
toplamasına izin verilen bilgilerdir. Nakkaş, bilgilerinizi idari, teknik ve fiziksel korumalarla
korumaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde
aktarılır fakat asla üçüncü kişilerle paylaşılmaz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesinde düzenlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızı okumak için lütfen tıklayınız.
Nakkaş tarafından içeriği sağlanan İnternet siteleri ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil
uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet siteleri üzerinden
erişilen, kullanılan tüm platformlar için bir çerez politikası uygulanmaktadır. Çerezlerimiz, İnternet
sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi
geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır. Çerez Politikamızı okumak için
lütfen tıklayınız.
Tüm politikalar ve diğer hususlar konusunda bilgi alabilmek
için info@dahiders.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

www.dahiders.com güvenliğiniz için önlemler alıyor
Kredi kartı bilgilerinizden sadece adınız ve soyadınız haricinde hiçbir bilgi Dahiders.com
bünyesinde saklanmaktadır.
Ödeme ekranları ile bankalar arasındaki kredi kartı bilgisinin de dâhil olduğu veri alışverişi,
tamamen kriptolanmış bir trafik ile iletilmektedir.

Kredi kartıyla yaptığınız alışverişlerde, kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada,
güvenliğiniz için son teknolojiler kullanılmaktadır. Her tarayıcının altında bulunan anahtar,
bunun işarettir.
Üyelerimiz bankalarının güvenli ödeme altyapısı “3D Secure Sistemi”ni
kullanabilmektedir.
Dahiders.com, kullanıcılarından e-posta yoluyla kredi kartı ve şifre bilgilerini
kesinlikle talep etmez.
Dahiders.com yeni üye olacak kullanıcılara, şifre güvenliği için kolay tahmin
edilebilen veya kırılabilen şifreleri seçmemeleri için gerekli sistem ayarları ve uyarıları
yapmaktadır.

