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Məәxfilik siyasəәti [hdbaku.com] 

 
Biz, Harley-Davidson Bakı/AZ1003, bizim internet saytına vəә mağazaya baş çəәkmiş müsafirləәr, 
müştəәriləәrimiz, o cümləәdəәn onların hüquqi nümayəәndəәləәri (təәtbiq olunursa), gəәləәcəәk müştəәriləәr, bizim 
müsabiqəәləәrin iştirakçıları, priz oynanılması, kampaniyalar, sorğular vəә ya təәdbiləәr vəә məәhsul vəә 
xidməәtləәrimizəә dair məәlumat almaq istəәyəәn şəәxsləәr barəәdəә müəәyyəәn növ məәlumat toplayırıq. Bu siyasəәt 
bizim topladığımız məәlumatları vəә onlardan necəә istifadəә etdiyimizi müəәyyəәn edir.  
 
Bizim internet saytından istifadəә etməәkləә vəә ya haqqınızda bizəә məәlumat verməәkləә siz bu məәlumatın 
hazırkı Məәxfilik Siyasəәtinəә uyğun olaraq toplanmasına, işləәnməәsinəә, o cümləәdəәn yaşadığınız ölkəәdəәn 
kəәnarda  bölüşdürülməәsinəә vəә köçürülməәsinəә razılıq verirsiniz.   
 
Biz sizin haqqınızda hansı məәlumatları toplayırıq vəә istifadəә edirik? 
 
Biz sizin adınız vəә əәlaqəә məәlumatlarınızı, cinsinizi, anadan olduğunuz tarixi, şəәxsi maraqlarınız vəә 
könüllü surəәtdəә verəәcəәyiniz digəәr məәlumatları, satış sifarişləәrini vəә tarixçəәsini, sizin motosiklinizəә, 
məәhsula veriləәn zəәmanəәtləәr, təәminatlar vəә təәmirləәrəә aid məәlumatı toplaya biləәrik. Biz həәmçinin sizin bu 
internet saytından istifadəәniz haqqında, demoqrafik vəә coğrafi məәlumatları, məәhsulunuza vəә xidməәt 
maraqlarınıza vəә üstün tutduğunuz mallara, o cümləәdəәn üstünlük verdiyiniz marketinq məәsəәləәləәrinəә dair 
məәlumat toplaya biləәrik. 
 
Sizin haqqınızda məәlumatı haradan toplayırıq? 
 
Siz öz haqqınızda olan məәlumatı birbaşa bizəә təәqdim edəә biləәrsiniz, yaxud biz onu siz birbaşa bizimləә 
əәlaqəә saxlayanda (adəәtəәn bizim internet saytımız vəә ya müştəәriyəә xidməәt qrupu vasitəәsiləә), sifariş 
verdikdəә, sorğu iləә müraciəәt etdikdəә, həәr hansı sualla vəә ya narahat edəәn məәsəәləә iləә bizəә müraciəәt etdikdəә,  
müsabiqəәdəә, kampaniyada, sorğu təәdbirindəә iştirak etdikdəә vəә ya bizim mağazaya baş çəәkdikdəә toplaya 
biləәrik.  
 
Sizin haqqınızda məәlumatı nəә məәqsəәdləә toplayır vəә istifadəә edirik? 
 
Biz sizin haqqınızda məәlumatı aşağıdakı bir vəә ya bir neçəә məәqsəәdləә toplaya biləәrik: 
 

• sifariş verdiyiniz vəә ya xahiş etdiyiniz motosiklləәri, məәhsul vəә xidməәtləәri təәchiz etməәk, sizin 
sifarişləәrinizi işləәməәk vəә yerinəә yetirməәk, vəә öz müqaviləә vəә ya normativ, o cümləәdəәn zəәmanəәt vəә 
təәminatlara (təәtbiq olunursa), hesablar vəә daşınmaya dair hüquqlarımız vəә məәsuliyyəәtimizəә əәməәl 
etməәk; 

• xahiş etdiyiniz məәlumat vəә ya qiyməәtləәri verməәk vəә sizin sorğularınıza cavab verməәk; 
• sizi maraqlandırırsa, maliyyəәləәşdirməә məәsəәləәsini nəәzəәrdəәn keçriməәk vəә verməәk; 
• bizim internet saytının, o cümləәdəәn bizim vəә Harley Davidson məәhsullarının vəә xidməәtləәrimizin 

keyfiyyəәtini yaxşılaşdırmaq; 
• sizin üstünlük verdiyiniz məәhsul vəә xidməәtləәr haqqında daha çox öyrəәnməәk, sizin təәcrübəәnizi, 

bizim, o cümləәdəәn sizin şəәxsi profilinizəә əәsasəәn Harley Davidson məәhsulları vəә xidməәtləәrini 
fəәrdiləәşdirməәk vəә zəәnginləәşdirməәk; 

• müsabiqəәləәr, priz oynanmaları, kampaniya vəә təәdbirləәri təәşkil etməәk vəә keçirməәk; 
• reklam məәqsəәdiləә, həәmçinin siz beləә marketinq mesajlarını almaq istəәməәdiyinizi bildirəәnəә qəәdəәr 

bizim, o cümləәdəәn Harley Davidson məәhsullarına, xidməәtləәrinəә, üzvlük proqramlarına, 
müsabiqəәləәrəә, priz oynanmalarına vəә kampaniyalara dair, vəә bəәzəәn sorğulara, təәhlilləәrəә vəә 
marketinq təәdqiqatlarına dair məәlumat; 



 
Sizin haqqınızda məәlumatı kiminləә bölüşdürürük? 
 
Sizin haqqınızda məәlumatı yuxarıda göstəәrilmiş həәr hansı məәqsəәdləәrləә aşağıdakılarla bölüşdürəә biləәrik: 
 

• Harley Davidson Inc. vəә onun filial vəә tabe müəәssisəәləәri vəә onların Harley Davidson markalı 
məәhsulları vəә ya xidməәtləәri təәchiz edəәn təәrəәfdaşları; 

• bizim adımızdan xidməәt göstəәrəәn provayderləәr, məәsəәləәn bir çox IT provayderləәr vəә poçt 
xidməәtləәri; 

 
Sizəә dair məәlumatı həәmçinin üçüncü təәrəәfləәrləә, o cümləәdəәn qanuni vəә ya normativ məәqsəәdləәrləә, biz 
biznesimizi satsaq vəә ya saxtakarlığın qarşısını almaq məәqsəәdiləә qanun mühafizəә orqanları vəә 
məәhkəәməәləәrləә  
 
 
Üçüncü Təәrəәf Linkləәri  
 
Bu internet saytında üçüncü təәrəәf saytlarına linkləәr ola biləәr. Biz bu saytların topladığı məәlumatın 
təәhlükəәsizliyi vəә ya məәxfiliyi üçün cavabdehlik daşımırıq  Biz üçüncü təәrəәf saytlarının sizin haqqınızda 
məәlumatı necəә topladıqlarını vəә istifadəә etdikləәrini anlamaq üçün onlara təәtbiq ediləәn məәxfilik 
bəәyanatlarını nəәzəәrdəәn keçirməәnizi tövsiyəә edirik.   
 
Marketinq 
 
Öz əәlaqəә məәlumatlarınızı bizəә verdikdəә sizəә bizim vəә/yaxud Harley Davidson İnc şirkəәtinin, onun 
filialları vəә tabe şirkəәtləәrinin müxtəәlif bukletləәrini vəә digəәr kampaniyalara dair məәlumatları almaq imkanı 
veriləә biləәr. Bu məәlumatlara, məәsəәləәn, əәn son Harley Davidson məәhsullarına vəә xidməәtləәrinəә dair 
məәlumatlar, o cümləәdəәn sizin maraqlı ola biləәcəәyiniz xüsusi təәklifləәr daxil ola biləәr.   Siz abunəәni ləәğv 
etməә linkinəә keçməәkləә vəә/yaxud aldığınız marketinq mesajlarındakı göstəәrişləәrəә əәməәl etməәklləә, yaxud 
bizimləә əәlaqəә saxlamaqla asanlıqla abunəәni ləәğv edəә vəә ya bizim marketinq alıcılarının fəәal siyahısından 
çıxarılmanı xahiş edəә biləәr, yaxud almaq istəәdiyiniz marketinq məәlumatlarını dəәyişdirəә biləәrsiniz. 
 
"Cookie" faylları vəә İzləәməә Texnologiyaları  
 
Biz məәqsəәdləәrəә uyğunlaşdırılmış reklam vəә meylləәri təәhlil etməәk, saytı idarəә etməәk, istifadəәçiləәrin 
həәrəәkəәtləәrini izləәməәkvəә geniş demoqrafik vəә coğrafi məәlumat toplamaq məәqsəәdiləә internet saytımızda 
"cookie" fayllarından istifadəә edəә biləәrik. "Cookie" baş çəәkdiyiniz internet saytları təәrəәfindəәn sizin 
kompyuterəә yerləәşdiriləәn kiçik məәtn fayllarıdır. Onlar internet saytlarının işləәməәsini, yaxud daha da 
səәməәrəә iləә işləәməәsini təәmin etməәk, o cümləәdəәn saytın sahibləәrinəә məәlumat verməәk üçün geniş şəәkildəә 
istifadəә edilir. Siz brauzerinizin parametrləәrini dəәyişməәkləә "cookie" fayllarını qəәbul vəә ya rəәdd edəә biləәr. 
Bununla beləә, siz "cookie" fayllarını söndürsəәniz, bu saytın bütün funksiyalarından istifadəә edəә 
bilməәyəәcəәksiniz. "Cookie" fayllarına dair daha əәtraflı məәlumat almaq üçün, o cümləәdəәn hansı "cookie" 
fayllarının yerləәşdirildiyini vəә onları necəә idarəә etməәk vəә silməәk barəәdəә məәlumat almaq üçün 
www.allaboutcookies.org saytına baş çəәkin. 
 
Bizim internet saytına daxil olaraq ondan istifadəә etməәkləә siz cihazlarınızda "cookie" fayllarının 
saxlanmasına vəә beləә cookie fayllarının vəә ta texnologiylara girişəә razılıq verirsiniz. 
 
Uşaqlar 
 



Biz on səәkkiz (18) yaşından kiçik uşaqlardan qanunla yol verilməәyəәn hallarda valideynin icazəәsi olmadan 
qəәsdəәn heç bir şəәxsi məәlumatı toplamırıq.  Yaşınız 18-dəәn azdırsa, lütfəәn valideyniniz, yaxud 
qəәyyumunuz icazəә verməәyincəә şəәxsi məәlumatlarınızı bizəә verməәyin. 
 
Sizin barəәnizdəә saxladığımız məәlumata necəә giriş ala vəә onu dəәyişdirəә biləәrsiniz? 
 
Sizin barəәnizdəә saxladığımız məәlumatın təәfəәrrüatlarını almaq istəәyirsinizsəә, məәlumatlarda dəәyişiklik baş 
verəәrsəә, yaxud məәlumatın düzgün olmadığını vəә ya natamam olduğunu hesab edirsinizsəә, kampaniyalara 
dair məәlumat vəә marketinq mesajları almaq istəәmirsinizsəә, yaxud bu məәxfilik siyasəәtinəә dair sualınız 
varsa, bizimləә aşağıdakı ünvanda əәlaqəә saxlaya biləәrsiniz: 
 
Harley-Davidson Bakı/Az1003/ ferid.xammedov@azman.ws/ +99412 437 4118 
 
Məәxfilik Siyasəәtinəә dəәyişiklikləәr 
 
Biz sizəә dair məәlumatı işləәməә üsullarında etdiyimiz həәr hansı dəәyişikliyi əәks etdirməәk üçün bu Məәxfilik 
Siyasəәtini dəәyişdirəә vəә təәzəәləәyəә biləәrik. Beləә halda, biz dəәyişdirilmiş Məәxfilik Siyasəәtini internet 
səәhifəәmizdəә nəәşr edəәcəәyik. 


