
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

Sorumluluk Reddi 

E-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel 

bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir.  

Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini 

kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi 

derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin 

siliniz.  

Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması 

konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi 

ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir. 

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere Elite Gaz web sitesinde kullanılan 

tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. Elite 

Gaz, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. 

İnternet Sitesini ziyaret ederek bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz. 

 

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) 

Kişisel veriler kapsamındaki ad, posta bilgileri veya e-posta adresi gibi bilgiler gönüllülük esasına göre 

sadece Müşteri İstek, Öneri ve Şikayet Formu, İnsan Kaynakları Formu ve İletişim Formu gibi formları 

doldurduğunuzda kaydedilmektedir. 

Elite Gaz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri 

işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür. 

Kişisel verileriniz yalnızca, gerekli görülen çerçevede ve kanuna uygun amaçlar çerçevesinde kullanılır. 

Elite Gaz, kişisel verileri ancak gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel verilerin 

korunması, saklanması, üçüncü kişilere aktarımı gibi hususlar ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmektedir. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Şube : Güzelyalı Mah.Elka  Sok. No : 8    

Pendik – İSTANBUL / TURKIYE    

Tel: 0216 488 03 02                  Fax: 0374 243 95 56 

Fabrika : Susuzkınık Köyü Susuzkınık OSB Mevkii 10. Cadde 

No :16 Merkez – BOLU / TURKIYE 

Tel: 0374 243 95 53                  Fax: 0374 243 95 56 

e-mail : info@elitegaz.com.tr       web : www.elitegaz.com.tr 
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