
GİZLİLİK KOŞULLARI  

1. Kullanıcının “www.musiad.org.tr” internet sitesine vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve 

ilgili diğer hususlarda aşağıda belirtilen Gizlilik Koşulları benimsenmiştir. 

 2. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine 

göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Akkarınca Yazılım Evi ve/veya ilgili kart 

kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısından alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları işbu 

web sitesinden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda 

gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD), tarafından görülememekte ve kaydedilememektedir).  

3. Kullanıcıların üyelik başvuruları ve ilgili ödemeler amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve 

banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.  

4. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), web sitesi, kişisel üye bilgilerini, verenlere bilgi 

ulaştırmak, iletişim kurmak ya da açıklanan amaca uygun olarak kullanmak üzere istemektedir. 

Derneğimiz üyelerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak, derneğimizi daha yararlı kılmak için zaman 

zaman bu bilgilere başvurulması gerekebilmektedir. Üyeler tarafından gönüllü olarak verilen bu 

kişisel bilgiler, kesinlikle farklı bir amaca yönelik olarak üçüncü kişilere verilmeyecek, satılmayacak ve 

devredilmeyecektir.  

5. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),  web sitesinde üyelerimize kolaylık sağlaması 

açısından bazı haber/duyuru ve linklere yer verilmiştir. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD), verilen linkler aracılığı ile bağlanılan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik 

herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Burada açıklanan kişisel gizlilik politikaları ve süreçleri, 

sadece www.musiad.org.tr için geçerlidir ve linki bulunan diğer sitelerde işlem yaparken kişisel 

bilgilerinizi paylaşmadan önce bu sitelerin gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.  

6. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı 

konusunda (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),  ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara 

ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine 

(MÜSİAD),  aittir.  

7. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),  , işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği 

zaman www.musiad.org.tr adresinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Müstakil Sanayici ve 

İşadamları Derneğinin (MÜSİAD), değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri www.musiad.org.tr 

adresinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır.  

8. www.musiad.org.tr adresini ziyaret eden ve kişisel bilgilerini paylaşan bütün kullanıcılar iş bu 

Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 



İPTAL VE İADE KOŞULLARI 

www.musiad.org.tr adresine elektronik olarak kişisel bilgilerini veren üyeler, bu bilgilerin silinmesini 

veya değiştirilmesini maliisler@musiad.org.tr adresinden isteyebilirler. Üyelerimizin gerçekleştirdiği 

kredi kartı ile yapılan işlemlerde teknik sorunlar nedeni ile oluşan hatalarda maliisler@musiad.org.tr 

veya maliisler@musiad.org.tr adresine bilgi verilmesi durumunda hata en kısa sürede düzeltilecektir. 

Kredi kartına yapılan iade işlemlerinde tutarın hesabınıza yansıması bankaların işlem sürelerine göre 

farklılık gösterebilir. 


