GİZLİLİK POLİTİKASI
Bankamız yasal mevzuatın vermiş olduğu yükümlülük gereğince
müşterilerimize ait
özel ve kişisel bilgilerin ve/veya verilerin
güvenliğinin sağlanması ve korunması için gerekli olan tüm tedbir ve
önlemleri aldığını ve/veya alacağını taahhüt eder.
Web sitemize giriş yapılması ve/veya erişim sağlanması halinde
aşağıda bilgi ve detayı verilen koşulların müşterilerimiz veya
ziyaretçilerimiz tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Gizlilik Politikası çerçevesinde belirlenen koşullar ve hükümler
herhangi bir zamanda ve/veya gerektiği taktirde müşterilere veya
ziyaretçilere önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve/veya
güncellenebilir. Değişiklik ve güncelleme olması halinde değişen
Gizlilik Politikası yine web sitemizde yayınlanacaktır.
Müşterilerimize ait özel bilgiler ve kişisel veriler, müşteri onayı
olmadığı ve/veya yasal yükümlülük bulunmadığı sürece başka
kişiler ve/veya kurumlarla paylaşılmayacaktır. Başka kişiler ve/veya
kurumların müşterilerimizin kişisel bilgi ve/veya verilerine erişim ve
ulaşım sağlayamaması hususunda gerekli tüm önlemler alınmıştır.
Kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi Bankamız ile paylaşmanız halinde
bu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin size sunulması veya
değişiklik ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilmesi için
kullanılacaktır. Bu bilgilerin korunması için web sitemizde en üst
seviyede güvenlik ve gizlilik önlemleri alınmıştır.
Bu politikada yer verilen hususlar bu web sitesinde ve bankamızın
diğer iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir.
Web sitemizde diğer web sitelerine erişim ve/veya bağlantı
sağlanabilen linkler mevcut olması halinde işbu linkler aracılığıyla
erişilecek diğer web sitelerinde bulunan içeriklerden bankamız
sorumlu değildir. Bu yolla erişim sağlanan diğer web sitelerinin kendi
gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde
uğranılabilecek zararlardan veya kayıplardan Bankamız sorumlu
olmayacaktır.

Web sitemiz aracılığıyla eriştiğiniz bilgilerin kullanılması sonucunda
uğranılan maddi ve/veya manevi zararlardan ve/veya Web sitemizin
kullanımı sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza
ve sair teknik sebepler ile hizmetlere ara verilmesi ve/veya son
verilmesi ve/veya hizmetlerin kesintiye uğramasından, herherhangi
bir şekilde donanım, yazılım ve/veya sistemden dolayı oluşabilecek
zararlar, kayıplar ve gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.
Web sitemizi veya herhangi bir iletişim kanalımızı kullanım sırasında
müşterinin kendi ihmalinden ve/veya güvenlik zaafiyetinden dolayı
kaynaklanacak sorun, sonuç ve kayıplardan müşteri sorumlu
olacaktır. Müşterinin kendi güvenlik zaafiyeti ve/veya ihmali
neticesinde 3. Kişi ve/veya kurumların, müşterinin kişisel verilerine
ve özel bilgilerine erişim sağlamasından Bankamız sorumlu değildir.
Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi
konusundaki telif hakları, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’ye
aittir. Web sitemiz’in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller
dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli
marka, patent, entellektüel ve diğer mülkiyet hakları Bankamızda
saklıdır.

