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Gizlilik Politikası  Harley-Davidson Ankara (Dealer Code:8079) 
 

Biz, Harley-Davidson Ankara, Endo İnşaat Koll. Şti, Turan Güneş Bulvarı No.71/15, Ankara Türkiye 
olarak, web sitemizi ve mağazamızı ziyaret edenler, kanuni temsilcileri (eğer varsa) de dahil 
müşterilerimiz, potansiyel müşteriler, yarışmalarımıza, ödül çekilişlerimize, promosyonlarımıza , 
anketlerimize veya etkinliklerimize katılanlar ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak 
isteyen kişiler hakkında bazı bilgileri toplar ve kullanırız. Bu politika hangi bilgileri topladığımızı ve 
bunları nasıl kullandığımızı belirtir.  
 
Web sitemizi kullanarak ya da kendi hakkınızda bize bilgi vererek, bu bilgilerin ülkeniz dışında da dahil, 
bu Gizlilik Politikası ile tutarlı biçimde toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve aktarımına izin 
vermiş sayılırsınız.   
  
Sizinle ilgili hangi bilgileri topluyor ve kullanıyoruz?  
 
Adınızı ve iletişim bilgilerinizi, IP adresinizi, iş unvanınızı, kredi kartı numaranızı ve finansal verilerinizi, 
sürücü belgesi ve kimlik kartları bilgilerinizi, cinsiyetiniz, doğum gününüz, kişisel ilgi alanlarınız 
hakkında bilgileri ve gönüllü olarak verdiğiniz diğer bilgileri, satış siparişleri ve geçmişi, motosiklet 
devreniz, ürün garantileri, garantiler ve onarımlar ile ilgili bilgileri toplayabiliriz. Bu web sitesini 
kullanımınız hakkında bilgileri, demografik ve coğrafi bilgileri, ürün ve hizmet ilgi alanlarınız ve 
tercihleriniz ile pazarlama tercihleriniz hakkında bilgileri de toplayabiliriz. 
 
Hakkınızda bilgileri nereden alıyoruz? 
 
Bize doğrudan kendinizle ilgili bilgiler verebilirsiniz ya da bizimle doğrudan iletişime geçtiğinizde, 
normalde web sitemiz veya müşteri hizmeti takımımız aracılığıyla, bir sipariş verdiğiniz, bir başvuruda 
bulunduğunuz, bir soru ya da endişeniz için bizimle iletişim kurduğunuz, bir yarışma, promosyon, anket 
veya etkinliğe katıldığınız veya mağazamızı ziyaret ettiğiniz zaman biz bu bilgileri toplayabiliriz. Diğer 
yetkili Harley Davidson satıcıları, Harley Davidson Inc. ve onun iştirakleri ve bağlı kuruluşları, seçme iş 
ortakları ve zaman zaman diğer üçüncü taraflardan da bilgi alabilir ve bu bilgileri bizde olan bilgileriniz 
ile birleştirebiliriz. 
 
Sizinle ilgili bilgileri hangi amaçlar için topluyor ve kullanıyoruz? 
 
Aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için sizinle ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabiliriz: 
 

• Sipariş ettiğiniz veya istediğiniz motosikletleri, ürünleri ve hizmetleri sağlamak, siparişlerinizi 
işleme koymak ve gerçekleştirmek ve (eğer varsa) teminat ve garantiler, faturalama ve sevkiyat 
ile ilgili olanlar da dahil, sözleşmeden doğan ya da yasal haklarımızı kullanmak ve 
yükümlülüklerimize uymak için; 

• istediğiniz bilgi veya fiyat tekliflerini sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak için; 
• eğer ilgileniyorsanız, finansmanı için incelemek ve değerlendirmek için; 
• web sitemizin olduğu kadar bizim ve Harley Davidson ürün ve hizmetlerinin kalitesini 

geliştirmek için; 
• ürün ve hizmet tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi almak ve kişisel profilinize göre 

deneyiminizi, bizim ve Harley Davidson'un ürün ve hizmetlerini kişiselleştirmek ve geliştirmek 
için; 

• yarışmalar, ödül çekilişleri, promosyonlar ve etkinlikler düzenlemek ve yönetmek için; 
• eğer bu tür pazarlama mesajları, zaman zaman anketler, analiz ve pazar araştırmaları almak 

istemediğinizi belirtmediyseniz, reklam ve Harley Davidson'un ürünleri, hizmetleri, üyelik 



programları, yarışmaları, ödül çekilişleri ve promosyonları hakkında haber ve bilgi sağlamak ve 
güncellemek için;  

 
Hakkınızdaki bilgileri kiminle paylaşırız? 
 
Sizinle ilgili bilgileri, yukarıda belirtilen amaçlar için şunlarla paylaşabiliriz: 
 

• Harley Davidson Inc. ve onun iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile Harley Davidson markalı ürün 
veya hizmetleri sağlayan iş ortakları; 

• diğer yetkili Harley Davidson satıcıları; 
• çoğu BT sağlayıcıları ve posta hizmetleri gibi bizim adımıza hizmet sunan hizmet sağlayıcıları; 
• pazarlama ajansları gibi iş ortaklarımız veya hizmetleri için kaydolduğunuz takdirde diğer 

taraflar. 
 
Bilgilerinizi, kolluk kuvvetleri ve mahkemeler dahil üçüncü taraflarla, yasal veya düzenleyici amaçlarla, 
işimizi satarsak veya sahtekârlığı önlemek amacıyla da paylaşabiliriz. 
 
Bilgilerin uluslararası aktarımını yapıyor muyuz? 
 
Hakkınızdaki bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların bazıları ülkemizdeki koruma ile aynı seviyede 
koruma sağlamayan, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunmaktadır. Ancak, bu şekilde aktarılan 
bilgileri korumak için önlemler aldık. 
 
Üçüncü Taraf Bağlantıları  
 
Bu web sitesi üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu siteler tarafından toplanan bilgilerin 
güvenliği veya gizliliğinden sorumlu değiliz.  Sizinle ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını 
anlamak için, üçüncü taraf web sitelerinde geçerli gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz.   
 
Pazarlama 
 
Bize iletişim bilgilerinizi verdiğiniz zaman, size bizden ve/veya Harley Davidson, Inc. ve iştirakleri ve 
bağlı kuruluşlarından çeşitli haber bültenleri ve diğer promosyon iletişimleri alma fırsat sunulabilir. Bu 
iletişimler, örneğin, son Harley Davidson ürünleri ve hizmetleri hakkında, ilginizi çekebilecek özel 
teklifler de dahil ayrıntılı bilgiler içerebilir. İstediğiniz zaman aldığınız pazarlama mesajlarında 
abonelikten çıkma bağlantısını ve/veya yönergeleri izleyerek ya da bizimle iletişime geçerek, 
aboneliğinizi kolayca iptal edebilirsiniz ya da pazarlama alıcıları etkin listemizden çıkarılmayı isteyebilir 
veya pazarlama iletişim tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. 
 
Tanımlama Bilgileri ve İzleme Teknolojileri  
 
Kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, site kullanıcılarının 
hareketlerini izlemek ve geniş demografik ve coğrafi bilgileri toplamak amacıyla sitemizde tanımlama 
bilgilerini kullanabiliriz. Tanımlama bilgileri ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza 
yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bunlar web sitelerinin çalışmasını ya da daha verimli çalışmasını 
sağlamak ve site sahiplerine bilgi vermek için yagın olarak kullanılır. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek 
tanımlama bilgilerini kabul veya reddedebilirsiniz. Ancak, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakırsanız, 
bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanmanız mümkün olmayabilir. Hangi tanımlama bilgilerinin 
yerleştirildiği ve nasıl yönetilecekleri ve silinecekleri de dahil, tanımlama bilgileri hakkında daha fazla 
bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.allaboutcookies.org 



 
Web sitemize erişerek ve kullanarak, cihazlarınızda tanımlama bilgilerinin saklanmasına ve bu 
tanımlama bilgileri veya teknolojiye erişime izin vermektesiniz.  
 
Çocuklar 
 
Yasalar izin vermediği sürece, ebeveyn izni olmadan on altı (16) yaşından küçük çocuklardan bilerek 
kişisel bilgilerini almayız.  Eğer 16 yaşın altında iseniz, ebeveyn veya veliniz buna izin vermedikçe, 
lütfen hakkınızda bize bilgi vermeyin. 
 
Elimizde bulunan sizinle ilgili bilgilere nasıl erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz? 
 
Sizinle ilgili elimizde bulunan bilgilerin detaylarını almak istiyorsanız, bilgilerinizde değişiklik olduysa 
veya bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, artık promosyon iletişimi ve pazarlama 
mesajları almak istemiyorsanız ya da bu gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bize şu 
adresten ulaşabilirsiniz: 
 
ADDRESS: Turan Güneş Bulvarı No.71/15, 06550 Çankaya - Ankara, Türkiye 
PHONE NUMBER: 312 492 1030 
Contact e-mail: info@endomotors.com 
 
Gizlilik Politikası İle İlgili Değişiklikler 
 
Sizinle ilgili bilgileri işleme şeklinde herhangi bir değişikliği yansıtmak için bu Gizlilik Politikası'nı 
değiştirebilir ve güncelleyebiliriz. Bu durumda, gözden geçirilmiş Gizlilik Politikası'nı web sitemizde 
yayınlayacağız. 


