Yasal hükümler
Sitenin editörü
www.dermaperfect.rowenta.com.tr sitesi ROWENTA şirketinin malıdır.
Bizimle e-posta yolu ile iletişim kurmak için: Buraya tıklayın info@rowenta.com.tr)

Web sunucusu
Şirket: EasyNet
Şirket merkezi: Le Capitole, 55, avenue des Champs Pierreux F-92012 Nanterre Cedex
Web sitesi: www.easynet.com

Kişisel verilerin korunması ilkesi
Kişisel nitelikli bilgilerin işlenmesinden Rowenta (info@rowenta.com.tr) sorumludur. İşbu site ve
bu siteye bağlı kişisel nitelikli veri kullanımı CNIL'in önceden alınmış olan 1631517 v0 sayılı
izninin konusunu oluşturur.
Derma Perfect cilt analizi, fototipinizi* dikkate alarak, Derma Perfect epilasyon cihazının sizin
için uygun olup olmadığının tespit edilmesini sağlar. Derma Perfect cihazının sizin için uygun
olduğu sonucuna varılması durumda, kişisel bir takip programının oluşturulabilmesi amacıyla,
yalnızca saç/tüy rengi ve fototip* bilgileri saklanacaktır.
* Fototipiniz, cildinizin güneş ışınları karşısındaki hassasiyet derecesini ifade etmektedir. 6
farklı cilt tipine karşılık gelen, 6 ayrı fototip mevcuttur.
6 Ocak 1978 tarihli “Bilgisayar ve Özgürlükler” Yasasının 38 ve 40. maddeleri uyarınca,
şahsınıza ilişkin bilgilere erişim sağlama, bu bilgilerde değişiklik veya düzeltmede bulunma
veya bu bilgileri silme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı info@rowenta.com.tr adresine basit bir
e-posta göndererek kullanabilirsiniz.
www.dermaperfect.rowenta.com.tr sitesi aşağıdaki
kullanmaktadır:
• Oturumun kaydedilmesi
• Tracking Google analytics (İstatistikler)

fonksiyonları

sağlayan

çerezleri

İnternet gezgininiz izin veriyor ise, bu çerezleri dilediğiniz zaman etkisiz duruma
getirebilirsiniz. Ancak, çerezleri etkisiz duruma getirmeniz halinde bazı hizmetlerin düzgün
işlemesine engel olunacağından kullanıcı tecrübenizin de kısıtlanacağını bilmenizi isteriz.

Sitenin içeriği ve fikri mülkiyet
www.dermaperfect.rowenta.com.tr üzerindeki bilgiler bilgilendirici amaç taşımaktadır.
Oluşturulan cilt analizi ve belirlenen kişisel takip programı yalnızca ROWENTA
DERMA PERFECT epilasyon cihazının kullanımı içindir ve dermatologlar ile yürütülen ortak
bir çalışma sonucunda geliştirilmişlerdir. Bu nedenle ROWENTA, bu analiz ve takibin kendi
ürünleri dışında kalan, diğer yoğunlaştırılmış ışık teknolojili epilasyon cihazları için kullanımını
tavsiye etmemektedir. Kullanıcı cevaplarının doğruluklarından sorumludur; bir formun eksik

veya hatalı doldurulması ihtimali göz önünde bulundurularak, ROWENTA bu site üzerinde
yayınlanan bilgilerin kesinliklerine ilişkin garanti verememektedir. Bu sitedeki bilgiler yazım
hataları içerebilirler. Bu bilgilerde, periyodik olarak değişiklikler yapılabilir ve yapılan
değişiklikler yeni yayınlar kapsamında sunulacaklardır.
ROWENTA önceden haber vermeksizin, bu sitede belirtilen ürünlerinde, hizmetlerinde veya
programlarında değişiklikler veya iyileştirmeler yapma hakkına sahiptir.
Her ne yöntemle ve her ne kaynak kullanılarak olursa olsun, sitenin veya içeriğinin tamamen
veya kısmen çoğaltılması, kopyalanması, yayınlanması, değiştirilmesi, üçüncü şahıslara
aktarımı, yapısında değişiklik gerçekleştirilmesi yasaktır.
Sitenin veya içeriğinin, paylaşılan bilgilerin izinsiz olarak işletilmesi, Fikri Mülkiyet
Kanunuʼnun L 335-2 ve devamı maddeleri ile yasaklanan sahteciliğin konusunu oluşturur.
www.rowenta.com sitesinde bulunan ve veri tabanlarının hukuki açıdan korunmalarına
yönelik 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Direktifi'nin Fikri Mülkiyet Kanunuʼnun takdim ve tehiri
konu alan 1 Temmuz 1998 tarihli yasanın hükümleri ile koruma altına alınan veri tabanları
için de aynı durum söz konusudur. Bu bağlamda, her türlü kopyalama veya alıntıdan kullanıcı
sorumlu tutulur.
www.dermaperfect.rowenta.com.tr sitesi, hiper-metin bağlantıları ile başka sitelere erişim
vermektedir.
ROWENTA
bu
sitelerin
yöneticisi
olmadığından,
içeriklerini
denetleyememektedir. Bu nedenle, bu şekilde erişilebilen sitelerin içeriklerinden, kişisel
bilgilerin toplanmaları ve üçüncü şahıslara aktarılmalarından, çerezlerin bilgisayarınıza
yerleşmesinden veya bu sitelere ait herhangi bir uygulamadan ROWENTA hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
Bu site 1024 x 768 ve üzeri çözünürlüğe sahip bir ekran ve bilhassa 960 X 640 olmak üzere
taşınabilir cihaz ekranları, Internet Explorer sürüm 8 ve sonrası sürümler/Firefox (Windows +
Mac) sürüm 12 ve sonrası sürümler, Safari (Mac) 5 ve sonrası sürümler için optimize
edilmiştir.
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