
 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK  
  

Bu gizlilik ve güvenlik sözleşmesi içeriğince www.bogahost.com.tr / www.bogahost.com ve 
BOGAHOST’a ait internet siteleri üzerinde yer alan bilgi toplama ve dağıtma durumlarına ilişkin 
açıklamalar içermektedir.   
  
BOGAHOST, internet adresine giren tüm kullanıcıların ve kayıtlı müşterilerin IP Adreslerini LOG 
sistemi ile kayıt altına tutmakta olup bunları gerçekleşen sorunların giderilmesi için 
kullanacaktır. Sistemimizde güvenlik takibi ve aynı içeriklerin görülmesini engellemek için 
Cookie sistemi yer almaktadır.  
  
MÜŞTERİLER, üyelik kayıt ekranında yer alan form içeriğinde (isim, adres, telefon, e-posta, 
doğum tarihi, T.C kimlik numarası), bunlara istinaden kişinin tüzel bir kişiliği var ise (vergi 
numarası, vergi dairesi) alanlarının doldurması gerekmektedir. Bu alanların doldurulması 
Bogahost tarafından alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil 
edilmesinde ve diğer gerek duyulan hukuksal durumlarda kullanılacaktır.  
  
BOGAHOST kendi kuruluşları haricinde, sistem üzerinde yer alan herhangi bir müşteri bilgisini 
kullanmayacak, paylaşmayacak veya kesinlikle bilgilerin satışını sağlamayacaktır.   
  
BOGAHOST gizlilik ve güvenlik sözleşmesi gereğince yer alan ve taahhüt etmiş olduğu 
herhangi bir alanın dışına çıkmayacak olup, olası bir müşteri zafiyetinden ötürü ortaya çıkan 
bilgilerin elde edilmesi Değiştirilmesi ya da hizmetlerine müdahale edilmesi gibi durumlardan 
sorumlu olmayacaktır.  
  
GÜVENLİK  

  
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek 
için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;  
  

• Mevcut üyelik bilgilerinin unutulması sonucu yeni bilgilerin elde edilmesi sırasında T.C 
Kimlik kartınızın ön ve arka yüzünün fotoğraflanarak karşılaştırılmak üzere tarafımıza 
mail veya destek talebi yolu ile iletilmesi.  

• Profil bilginiz içerisinde yer alan değiştirilemez alanların bulunması.  

• Destek talebi ile göndermiş olduğunuz bildirimlerin içeriğinin saklanması ve 
depolanması.  
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• Tarafımız ile yapmış olduğunuz tüm yazışma ve konuşmaların kayıtlarının tutulması ve 
saklanması.  

• Tarafınıza gönderilen ve tarafınızdan gönderilen mail içeriklerinin saklanması.  

• Sitemize yapmış olduğunuz erişimin SSL sertifikası ile korunması.  

  
  

Online ödeme ile yapılan ödemeler için müşterilerin kredi kartı bilgileri 
tarafımızca depolanmamakta olup hiçbir bilgisine erişilememektedir. 
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