Gizlilik ve Güvenlik Koşulları
Orffder Anadolu Orff-Schulwerk Derneği İktisadi İşletmesine ait www.orffder.org sitesinden satın
aldığınız ürünleri sizlere ulaştırabilmek, yasal fatura düzenlemek için adınızı, fatura adresinizi,
gönderim adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, kredi kartı / ödeme ayrıntılarınızı ve
kullanıcı adı ve şifre gibi isteğe bağlı hesap bilgilerini içeren bilgileri vermenizi talep ederiz. Bu bilgileri
alıcının/üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayız,
faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayız ancak istatistiki değerlendirme, kampanyaların
duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabiliriz.

Alıcı/üye bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici
mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi
makamlara açıklanabilecektir. Alıcının/üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece alıcı/üye
ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece alıcı/üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması
ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde
bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara
(bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı
numarası,
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Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi,
kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini
doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı
bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve satıcı tarafından kesinlikle
saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi
erişilmesi mümkün değildir.

www.orffder.org sitesine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Kullanıcı
adı ve şifrenizi paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı
unutmayın. Şifrenizin başkaları tarafından kullanılması, kişisel bilgileriniz, ziyaret başvuru bilgileriniz gibi
önemli verilerin üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza
başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin
güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde şifrenizi değiştirmelisiniz.

