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Yukarıda mail adreslerini ve isimlerini vermiş olduğum kişiler şirketimizde çalışmaktadır.
Net Mak Ltd.Şti’nin mülkiyetinde bulunan www.netlift.com.tr web sitesinde bayiler için
tasarlanmış alana, yukarıda belirtilen ve tarafımıza verilen kart numarası ve mail adresleri
ile giriş yapılması için gerekli kaydımızın yapılmasını rica ederiz .
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açıklaması
İşbu sözleşme kapsamındaki ticari ilişki sürecinde, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamına giren kişisel veriler ve özel
nitelikli kişisel verilerle ilgili olarak; kanunda yer alan usul ve esaslara, ilgili
düzenleyici işlemlere, ilgili diğer mevzuatta yer verilen kişisel verilerin
korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına
uyacağına, işbu sözleşme uyarınca NET MAK tarafından kendisine
aktarılabilecek kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarım
amacının ve işbu sözleşme’de belirtilenlerin dışında hiçbir surette
kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi ve ya yurt
dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını, kişisel verilerin
aktarılma sebebinin ortadan kalkması ile birlikte mevzuattan doğan saklama
yükümlülükleri saklı olmak üzere kendisine aktarılmış olan kişisel verilerin
kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında NET MAK’a
teslim etmeyi ve kendi nezdindeki kayıtları silmeyi, yok etmeyi veya anonim
hale getireceğini, kişisel verilere kendi çalışanlarınca veya üçüncü kişilerce
hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında
hukukta aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında
hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve
idari tedbiri alacağını, veri işleyen sıfatıyla hareket etmesi durumunda, veri
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konularda NET MAK ile makul bir işbirliği
içerisinde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
NETMAK LTD.ŞTİ ‘nin, tarafımıza şifre ile giriş izni verilen bölümünde, bizlere
gönderilen bilgi ve mesajları üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağımızı, kabul
ve taahhüt ederiz. Yasal sorumluluklarımızı biliyor ve kabul ediyoruz.
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NETLİFT KART İLE NE YAPACAKSINIZ ?
SİZE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK
1.
2.

www.netlift.com.tr sitesinden, NETLIFT KART bayii bölümüne giriş yapacaksınız
Tarafımıza beyan etmiş olduğunuz MAİL ADRESİNDEKİ KİŞİLER, kart numarasını ve
mail adreslerini (her girişte) yazarak “BAYİİ BÖLÜMÜNE” giriş yapacaktır.

3.

BAYİİ BÖLÜMÜNDE, isminizle karşılaşacaksınız.
Bu bölümde karşınıza
a. Duyuru panosu
b. Katalog ve fiyat listeleri
c. Kampanyalar
d. Sipariş formu
e. Canlı destek paneli
Çıkacaktır.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

DUYURU PANOSUNDA yapılacak HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK ve BİLGİLENDİRME
sizlere OTOMATİK MESAJ ile ANINDA MAİL KUTUNUZA iletilecektir. Böylece
bilgi akışını hızla yapmış olacağız
FİYAT LİSTELERİMİZİ ve KATALOGLARIMIZI güncel ve hızlı şekilde takip
edeceksiniz
Yapılacak KAMPANYALAR dan anında haberiniz olacak
Ürünlerimiz ile ilgili tüm bilgilere WEB sitesinden kolayca ulaşacaksınız
Canlı SOHBET programı ile SATIŞ DESTEK EKİBİMİZE anında ulaşacaksınız her
türlü sorunuza hızlı ve anında cevap alabileceksiniz.
SİPARİŞ FORMUNUZU kolay ve hızlı şekilde kendiniz dolduracaksınız ve siparişiniz
anında işleme alınacaktır.
Bu sistem sürekli geliştirilerek hızlı, kolay ve dijital dünya ile uygun, sizlere daha
çok kolaylıklar sağlayacaktır

Bu kolaylıklardan faydalanmanız için yapmanız gereken tek şey, sizlere verilen formu
imzalamak, kartınıza sahip olmak ve hemen NETLIFT dünyasına katılmak olacaktır.

www.netlift .com.tr
ayrıcalıkların dünyasına hoş heldiniz.
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