Pikola Tur, web sitemizin kullanımında kişisel bilgilerinizin güvenliğinin son derece önemli ve hassas olduğunun bilincindedir.
Kişisel verilerinizi ciddiyetle koruyoruz ve bu gizlilik beyanı ile sizleri aydınlatmak isAyoruz.
Web sitemizi ziyaret etmekle ve site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik
Beyanını” kabul etmiş olursunuz.

Verilerin Toplanması
Prensipte, kişisel verilerinizi açıklamadan, çevrim içi sunucumuzu kullanabilirsiniz. Web sitemizi kullanarak veriler koruma
amaçlı sunucularımıza kaydedilir, örneğin, internet hizmet sağlayıcınız, bizim sitemize bağlanmak için kullandığınız web
sitesi, bizim sitemizden ziyaret eIğiniz web siteler ve IP (internet protokol) adresiniz. Muhtemelen sizin kimliğinizi
belirleyebilecek bu veriler bu amaçla kullanılmaz. Bu veriler istaAsAksel açıdan kullanılır, ancak bireysel kullanıcılar isimsiz
kalır. Harici organizasyonlara sunulan veriler konusunda teknik araçlarla veri güvenlik kurallarına uyulduğunu garanA ederiz.

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi
Kişisel veriler ancak bunları bize bildirmeniz durumunda toplanır; yani kayıt işleminin bir bölümü olarak, sitemize üyelik,
form veya e-postaların tamamlanmasıyla, tur rezervasyon hizmeAnin bir bölümü olarak veri tabanı ve içeriği şirkeAmizde ve
sunucumuzda kalır. Kişisel verileriniz, sizin izniniz veya resmi bir talimat olmadan taraRmızdan herhangi bir şekilde transfer
edilmez.

İptal Etme Hakkı
Kişisel verilerinizi kullanma yetkinizi sonraki dönemlerde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Verilerinizin iptali için
sistemimize nerden kaydolduğunuzu belirten bir mail gönderebilir ya da direkt olarak bizi arayabilirsiniz.

Cookie'lerin Kullanımı
Bazı web sitelerinde cookieler kullanılarak sizin bireysel web site kullanımınızı iyileşArilmektedir. Cookieler, oturum süresince
kullanılan bilgisayarı tespit etmek üzere web sunucumuz taraRndan gönderebilecek tanımlama bilgisi dosyasıdır. Birçok
tarayıcılar bu Cookieleri otomaAkman kabul edecek şekilde kurulmuştur. Ayrıca, cookielerin kaydedilmesini de akAve edebilir
veya Cookie bilgisayarınıza kaydedilmeden önce sizi uyaracak şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Cookieler bilgisayarınıza
sadece oturum süresince kaydedilecek ve sonra, uzun vadede, otomaAkman silinecekse bununla ilgili gereken cookiler
ayarlanırken size uyarıcı bilgi gönderilecekAr.

Güvenlik
Pikola Tur verilerinizin yetkisiz kişiler taraRndan tesadüﬁ veya kasA olarak manipüle edilmesi, kaybedilmesi, imha edilmesi
veya bunlara erişilmesini engellemek üzere teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alır. Kişisel verilerin toplanması ve
işlenmesinin bir parçası olarak transfer edilen bütün bilgiler şifrelenerek bunların üçüncü şahıslar taraRndan suiisAmali
engellenmektedir. Güvenlik prosedürlerimiz yeni teknolojik gelişmelere dayanarak sürekli revize edilmektedir.
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