YASAL UYARI
Bu elektronik posta ve ilişkili dosyalar sadece alması amaçlanan şahsi veya tüzel kişiye özeldir. Eğer
yetkili alıcı değilseniz içeriği açmanız, açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız
yasaktır ve bu e-postayı derhal silmeniz gerekmektedir. BEKİR LENS OPTİK SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ. , bu mesajın içerdiği bilgilerin mutlak doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi
bir garanti vermez. Bu nedenle bu bilgilerin kullanımı ile ilgili kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bu
mesajın içeriğiyle ilgili sorumluluk yalnızca gönderen kişiye aittir ve bu içerik muayenehane tüzel
kişiliğinin görüşlerini yansıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, e posta ortamında
toplanan kişisel verilerinizi, Mağaza/Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
(“Politika”) usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Politika belgesine ofisimizden/internet
sitemizden http://www.bekiroptiklens.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
DISCLAIMER
This e-mail and related files are the private property of the sender , the personal and the legal
entities to whom they were intended to be send. If you are not an authorized recepient of this e-mail
it is forbidden to open, copy, forward or use it. It is required that you should delate this e-mail
immediately. BEKİR LENS OPTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. does not guarrantee absolutely the
correctness and completeness of the information within this e-mail, and therefore will not be held
liable from their illegal use and the forfeit. The sole resposibility will belong to the person who send
it and the contents herein might not be reflecting the opinions of clinic legal entity. This e-mail has
been scanned for all known computer viruses.
Assigned as data supervisor in accordance with Law No. 6698 (General Data Protection Regulation
Law), your general documents existing in your e-mail environment will be protected and processed
by the form and principles of Store/Company General Data Protection and Processing Policy. You can
reach the policy document via http://www.bekiroptiklens.com.tr/

