SEKA Kağıt Müzesi internet sitesinin gizlilik politikası ve ziyaretçilerin
güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olun.
Seka Kağıt Müzesi internet sitesine hoş geldiniz. www.sekakagitmuzesi.com sitesi Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’ne aittir ve bu siteyi ziyaret edenlerin bilgi güvenliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için önem
taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, sergiler ve
etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz
dâhilinde sizden temin edilebilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel
bilgileriniz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kişisel
bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece
tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir.
Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti
altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu
hatırlatmak isteriz.
Web sitemizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar
verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını
gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek
isteriz.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu internet sitesinde yer alan bütün hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel
unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bu bilgilerden dolayı
oluşabilecek sorunlardan Seka Kâğıt Müzesi sorumlu değildir.
2. Kayıt yaptırılan atölye ya da etkinliklere katılamayacağınız durumlarda 0262 332 5347(2) numaralı
telefonu arayarak kaydınızı iptal ettirmeniz gerekmektedir. Aksi halde 1 ay boyunca hiçbir atölye ya da
etkinliğe kayıt işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz.
3. Başvurulan atölye, etkinlik, eğitim ya da organizasyon için yeterli talep olmaması durumunda, gerekli
fiziksel koşullar sağlanamadığı ve personel görevlendirilmesi yapılamadığı takdirde Seka Kâğıt Müzesi
başvurunuzu iptal etme ve yayınlanan atölye, etkinlik ve eğitimlerin süre, saat ve tarihlerinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
4. Atölye, etkinlik ve eğitimlere ilk 10 dk. ’dan sonra giriş yapılamamaktadır.
5. Atölye ya da etkinlik sırasında kullanılan malzemeler ( kimyasallar, cam malzemeler, makas, ısıtıcı,
silikon tabancası, kesici ve delici aletler vb. ) için gereken önlemler Seka Kâğıt Müzesi tarafından
alınmaktadır, atölye sorumlusunun uyarısı ve güvenlik önlemlerinin dışında yapılan davranışlardan
Seka Kâğıt Müzesi sorumlu değildir.
6. Atölye, etkinlik, eğitim ve organizasyonlar esnasında Seka Kâğıt Müzesi birimleri tarafından alınan
görüntüler (fotoğraf, video) kurum ve branş tanıtım amaçlı yazılı ve görsel basında, sosyal medyada
kullanılabilir.
7. Atölye ya da etkinliklerde şahsi eşyaların korunması tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Aksi
durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Seka Kâğıt Müzesi sorumlu tutulamaz.

8. Atölye eğitmeni etkinlik esnasında düzeni bozan katılımcıları gerektiğinde etkinlikten çıkartma
hakkına sahiptir.
9. Randevu ile ilgili talep ve önerileriniz için Halkla İlişkiler birimi ( 0262 332 5347(2) ) ile irtibat
kurulması gerekmektedir.

