GİZLİLİK İLKELERİ

RICHMOND tarafından, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz
toplanmaktadır. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: iletişim bilgileriniz, rezervasyonunuzla ilgili bilgiler,
Otel’de konaklamanız ve ziyaretiniz ile ilgili bilgiler, Ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler,
kişisel bilgileriniz, uyruğunuz, geliriniz, pasaport veya T.C. Kimlik numaranız, ödeme bilgileriniz, sizinle
birlikte seyahat edenlerin bilgileri, pazarlama ve iletişim tercihleriniz, Web Site’mizi ziyaret ettiğinizde
IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde
mobil cihazınızı tanıtan veriler, özellikler ile enlem/ boylam bilgileri ve bize vermeyi tercih ettiğiniz
veya üçüncü kişilerden elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler
kaydedilebilir.
Kişisel bilgileriniz, RICHMOND’dan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması
amacıyla kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz, ayrıca, RICHMOND’ın hizmetlerini geliştirmek, size
yüksek seviyede hizmet sunmak, sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çekmesini
sağlamak, kalitesini arttırmak, gerektiği durumlarda ödemelerinizi gerçekleştirmek, bilgilerinizi
güncellemek ve hesabınızı yönetmek ve sürdürmek ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik,
lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla
kullanabiliriz. Demografik bilgiler ise, sitemizin, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi
ve segmente edilmesi için kullanılmaktadır.
Ayrıca kişisel bilgiler, tarafınızdan da onaylanmış olmak ve her zaman onayın geri çekilmesi imkanı da
sağlanmış olmak koşuluyla, size bültenler veya teklifler göndermek, kampanyalar ve özel fırsatlar ile
ilgili bilgilendirmek ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.
Bu bilgilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer
kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda
herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım
analizler yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır.
Kullanıcılar’ın Üye olarak Web Sitesi’ne girdiği tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilmekte ve bu
bilgileri sadece kendileri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları
değiştirmesi mümkün değildir.
Web sitemizde bir işlem yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli
üçüncü kişilere (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler
kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.
RICHMOND, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve
gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal
yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir
kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt
etmektedir.
RICHMOND, yukarıda anılan kişisel bilgilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie)
kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir

internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik
iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını
kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni
hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye
ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik
üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca
herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim
dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının
gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları
değiştirebilirler.
RICHMOND, işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. RICHMOND’ın değişiklik
yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Web Sitesi’nin
değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş
olduğu anlamına gelecektir.

