
Wabis Ustalar Kulübü Aydınlatma Metni

Değerli Kullanıcımız,

Wabis Çatı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Wabis”) olarak, veri Sorumlusu sıfatıyla sizi aşağıdaki konularda bilgilendirmek istiyoruz.

Wabis Ustalar Kulübü Nedir?

Wabis olarak, Ustanın ustalığının ürün kalitesi kadar önemli olduğunu ve malzeme kalitesi ne kadar iyi olursa olsun esas kaliteyi
uygulamanın belirlemekte olduğu düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareket ile Şirketimizin Wabis ve Climateq markaları ile
pazarladığı ürünleri uygulayan ustalarla, tamamen kendi tercihleri ile iletişim içinde olmak arzusu ile Wabis Ustalar Kulübü’nü
oluşturduk.

Wabis Ustalar Kulübünün Amaçları Nelerdir?

Wabis Ustalar Kulübünün amaçları şunlardır:

 Şirketimiz (Wabis) ile ustaları buluşturmak,
 Uygulama seminerleri düzenlemek,
 Ürün kalitesini artırmak için uygulayıcıların fikirlerini dinlemek,
 Wabis’in mevcut veya yeni ürünlerine ilişkin bilgi, tanıtım ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve bu konulara ilişkin SMS,

elektronik mesaj veya elektronik posta göndermek,
 Kulüp Üyelerine Wabis tarafından belirlenecek zaman ve kapsamda Promosyon gönderebilmek.

Wabis Ustalar Kulübüne Nasıl Üye Olabilirsiniz?

Wabis Ustalar Kulübüne üye olmak çok kolay.

Bunun için, 0531 471 71 70Whatsapp hattına ‘’Üye Olmak İstiyorum’’ yazarak mesaj göndere bilirsiniz. Daha sonrasın da Wabis
Ustalar Kulübü sorumlumuz sizlerle iletişime geçecektir.

Wabis Ustalar Kulübü Hangi Kişisel Bilgilerinizi Talep Etmektedir?

Wabis Ustalar Kulübü Üyeliğiniz için, adınız ve soyadınızı, telefon numaranızı, yaşınızı, çalıştığınız şehir bilgisini, ticari kimliğinizin
olup olmadığını ya da bağımsız mı çalıştığınızı, şirketimiz ürünlerini daha önce kullanıp kullanmadığınızı, şirketimizin ürünlerini
nereden temin ettiğinizi, kendi bildireceğiniz işyeri veya yerleşim adresinizi, eğer e-posta ile iletişime geçmemizi isterseniz e-posta
adresinizi, Wabis Çağrı Merkezini aramanız durumunda ise ses kayıtlarınızı topluyoruz. Lütfen Sizler de Wabis’e sadece bu kişisel
bilgilerinizi iletiniz. Bunların dışındaki herhangi bir kişisel bilginizi (kişisel verinizi) Wabis’e veya çalışanlarına aktarmayınız.

Wabis Ustalar Kulübü Kişisel Bilgilerinizi Hangi Yasal Sebep ile İşleyecektir?

Wabis Ustalar Kulübü Üyeliğiniz için Wabis ile paylaşacağınız kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun
5/1. maddesinde belirtilen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Wabis’e yukarıda belirtilen yollar ile başvurmanız durumunda, Wabis’in yukarıda belirttiği konular ile sınırlı olarak kişisel bilgilerinizi
(kişisel verilerinizi) işlemesine açık rızanızın varlığı/olduğu kabul edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Açısından Kime ve Nasıl Başvurabilirsiniz?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe göre (veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden) Wabis Çatı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. iletebilirsiniz.

Wabis Ustalar Kulübü Kişisel Bilgilerinizi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmakta Mıdır?

Wabis Ustalar Kulübü Üyeliğiniz için toplanan kişisel bilgilerinizden ad ve soyadınız ile adresiniz size promosyon
gönderebilmek/teslim edebilmek için yetkili satıcılarımız ve/veya ticari satış yaptığımız ve kargo şirketleri ile paylaşılabilecektir.
Ayrıca, kanunen yetkili kurumların talep edilmesi durumunda, toplanan kişisel verileriniz yetkili makamlara aktarılabilecektir.

Wabis Ustalar Kulübünden isteğim doğrultusunda bilgi almayı iptal edebilir miyim?

Wabis Ustalar Kulübünün sizinle iletişime geçmesini istemiyorsanız, bu talebinizi 0531 471 71 70Wabis Ustalar Kulübü Whatsapp
hattına ‘’Wabis Ustalar Kulübü İptal’’ yazarak mesaj göndermeniz yeterlidir.


