Ball Corporation Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikaları
Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ball Corporation, onun ortaklıkları ve bağlı kuruluşları, şirketimize ve
ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder. Bu web sitesinin kullanımında, aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik
Politikaları geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikaları'na tıklayın.
1. Kullanım Koşulları - Genel: Tüm Ball web siteleri, web sitelerinin içeriği, ticari markalar, garantiler, genel
kullanım şartları ve konuları ile ilgili genel bilgileri ele alır.
a. Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı: Kullanım Koşulları - Genel'i, Çalışan Portalı'nın kullanım koşullarına
özel bilgiler ile tamamlar.
b. Kullanım Koşulları - Müşteri Portalı: Kullanım Koşulları - Genel'i, Müşteri Portalı'nın kullanım koşullarına
özel bilgiler ile tamamlar.
2. Gizlilik Politikası - Genel: Ball'un kişisel verilerin korunması ile ilgili genel politikaları, Ball'un bu web sitesini
kullanımınız ile ilgili topladığı bilgiler, Ball ile etkileşimleriniz, ek sorularınız varsa kiminle iletişime geçeceğiniz ve
diğer ilgili konular hakkında bilgi sağlar.
a. Gizlilik Politikası - Başvuru Sahipleri: Gizlilik Politikası - Genel'i, Ball'un iş başvuru sürecinde işlenen
bilgileri nasıl kullandığına dair bilgiler ile tamamlar.
b. Gizlilik Politikası - Çalışanlar: Gizlilik Politikası - Genel'i, Ball'un iş ilişkisi sırasında işlenen bilgileri nasıl
kullandığına dair bilgiler ile tamamlar.
c. Gizlilik Politikası - Emekliler ve Hak Sahipleri: Gizlilik Politikası - Genel'i, bir çalışan Ball'dan emekli
olduktan sonra, Ball'un bilgiyi nasıl kullandığına dair bilgiler ile tamamlar.
d. Gizlilik Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler: Gizlilik Politikası - Genel'i, Ball'un ticari işlemler
sırasında işlenen bilgileri nasıl kullandığına dair bilgiler ile tamamlar.
3. Çerez Politikası: Ball tarafından kullanılan “çerezler” ile ilgili olarak, hangi çerezlerin gerekli olduğu ve hangi
çerezlerin isteğe bağlı olduğu hakkında bilgi sağlar.
Bu web sitesini kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikaları'nı kabul etmiş olursunuz. Kullanım Koşulları ve Gizlilik
Politikaları'nı kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmaktan kaçınmalısınız.
Tercihlerinizi uygulamak veya bilgilerinizin Ball tarafından nasıl toplanıp kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek
isterseniz, lütfen burada bulunan “Genel Sorgulama Formu” aracılığıyla bir “Kişisel Veri Sorgulaması” gönderin.
Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesindeki yerleşimleri de dahil olmak üzere tüm metin, resim, grafik, ses, animasyon, video
ve diğer medya, telif hakkına ve fikri mülkiyeti koruyan diğer yasalara tabidir. Bu web sitesinin içeriği, Ball Corporation'ın
yetkili bir temsilcisinin açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya üçüncü taraflara
sunulamaz. Bu web sitesi üçüncü tarafların telif hakkına tabi resimler içerebilir.

Kullanım Koşulları - Genel
1.
Giriş: Aşağıdaki Kullanım Koşulları www.ball.com adresinde bulunan web sitesinin, ayrıca Ball Corporation, onun
ortaklıkları ve bağlı kuruluşları (tek ve toplu olarak “Ball”) tarafından sağlanan, sahip olunan veya işletilen tüm web
sitelerinin (tüm web siteleri tek ve toplu olarak “Site” olarak adlandırılacaktır) herhangi bir ziyaretçisi veya kullanıcısı
(bundan sonra “Siz” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Site yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Siteyi kullanarak veya sitede n
materyal indirerek, hepsine BURADAN erişilebilen Kullanım Koşulları'na, Gizlilik Politikası'na ve Çerez Politikası'na uymayı
kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşulları'na ve Gizlilik Politikası'na uymayı kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmanız veya
siteyle etkileşimde bulunmanız yasaktır.
2.
Sınırlı Lisans: Site ve içeriği, yani bilgi, düzen, sunum, belgeler ve sitede bulunan diğer bilgiler (topluca “İçerik”
olarak adlandırılacaktır) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dünya çapında telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet
yasalarıyla korunmaktadır. Bu siteyi kullanımınız sırasında dünya çapındaki tüm telif hakkı yasalarına ve diğer fikri
mülkiyet yasalarına uymayı kabul edersiniz. Burada açıkça belirtilmedikçe Ball, size herhangi bir patent, ticari marka, telif
hakkı, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet kapsamında açık veya zımni herhangi bir hak veya lisans vermez ve bunlarla ilgili
tüm hakları saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları'na tabi olarak Ball size, ticari olmayan kişisel kullanımlarınız için, bu site ye
ve içeriğine erişim, kullanım ve onu görüntüleme amacıyla münhasır olmayan, devredilemez, bölünemez, sınırlı bir lisans
verir.
3.
Ticari markalar: BALL, Ball logosu ve Ball ürünlerinin adları, Ball Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
4.
Feragatname: BU SİTE VE İÇERİĞİ, HERHANGİ BİR TEMSİL VEYA GARANTİ, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR ÇEŞİT
GARANTİ DAHİL OLMAKSIZIN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI VEYA BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. BAZI YARGI
YETKİLERİ, ZIMNİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ
İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
MATERYALLER, YANLIŞLIKLAR VE DİZGİ HATALARI İÇEREBİLİR. BALL, MATERYALLERİN DOĞRULUĞUNU VEYA
EKSİKSİZLİĞİNİ YA DA SİTE ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEN VEYA DAĞITILAN HERHANGİ BİR TAVSİYENİN, GÖRÜŞÜN,
BEYANIN VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. BÖYLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞE, TAVSİYEYE,
BEYANA, BİLDİRİYE VEYA BİLGİYE GÜVENİYORSANIZ, BUNUN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU KABUL
EDERSİNİZ. BALL, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAKSIZIN, SİTENİN HERHANGİ BİR
BÖLÜMÜNDEKİ HATALARI VEYA EKSİKLİKLERİ DÜZELTME HAKKINI SAKLI TUTAR. BALL, SİTEDE YA DA SİTEDE TARİF
EDİLEN MATERYALLERDE, ÜRÜNLERDE, PROGRAMLARDA, HİZMETLERDE VEYA (VARSA) FİYATLARDA HERHANGİ BİR
ZAMANDA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR.
5.
Üçüncü Taraf Web Siteleri ve İçeriği: Bu site, Ball'un kontrolü altında olmayan üçüncü taraf içeriklere veya diğer
kuruluşlar tarafından işletilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerini veya üçüncü taraf
içeriklerini kullanıyorsanız, bu siteyi terk edebilirsiniz. Bağlantılı herhangi bir web sitesini veya üçüncü taraf içeriklerini
ziyaret etmeye karar verirseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve virüslere ya da diğer yıkıcı unsurlara karşı
korunmak için tüm koruyucu önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Ball, bağlantılı herhangi bir web sit esi veya
orada görünen bilgiler veya orada açıklanan ürün veya hizmetlerin herhangi biri ile ilgili hiçbir bir garanti, temsil veya
onay sunmaz.
Ball'un üçüncü taraf web sitesi bağlantılarını veya üçüncü taraf içeriklerini siteye dahil etmesi, Ball'un onayını, yetkisini,
sponsorluğunu veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesi ya da üçüncü taraf içeriği ile ilişkisini göstermez ve bu şekilde

yorumlanamaz. Ayrıca, üçüncü taraf web sitesi bağlantılarının veya üçüncü taraf içeriğinin siteye dahil edilmesi, he rhangi
bir bağlantılı sitenin, Ball'ın veya onun ortaklıklarının ya da bağlı kuruluşlarının herhangi bir ticari markasını, ticari adını,
logosunu veya telif hakkı sembolünü kullanma yetkisine sahip olduğunu gösteren bir temsil oluşturmaz ve oluşturduğu
şekilde yorumlanamaz.
Üçüncü taraf web sitelerine veya üçüncü taraf içeriğine güvenmenizden ya da onları kullanmanızdan kaynaklanabilecek
her türlü sorumlulukta Ball'u savunmayı ve korumayı kabul edersiniz.
6.
Siteye Dış Bağlantılar: Ball'un yetkili bir temsilcisinin açık ve yazılı izni olmadan bu siteye dış bağlantılar
oluşturmak yasaktır. Bu siteye dış bağlantılar oluşturmak için yazılı yetki yalnızca Ball'un takdirindedir.
7.
Kısıtlamalar: Aşağıdaki Bölüm 7: Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler'de detaylıca açıklandığı gibi, siteye yanlış,
yanıltıcı veya hatalı herhangi bir bilgi göndermeniz yasaktır.
a.
Otomatik Kullanım Araçları: Ayrıca, bu sitenin veya içeriğinin herhangi bir bölümüne erişmek, onu elde
etmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir “derin bağlantı”, “sayfa kazıma”, “robot”, “örümcek” veya
başka bir otomatik veya otomatikleştirilmiş cihaz, program, algoritma, metodoloji veya benzer ya da eşdeğer
manuel işlem kullanmanız yasaktır. Bu, içeriklerin çoğaltılması, alınması veya sunumu için geçerlidir.
b.
Kesinti ve Yetkisiz Erişim: Sitenin işlemlerini hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya kesintiye uğratma
girişiminde bulunmamayı veya sitelerin özelliklerine, sistemlerine, programlarına, ağlarına, içeriğine veya bu site
ile bağlantılı olarak kullanılan, görüntülenen ya da ilişkili olan diğer ilgili öğelere yetkisiz erişimde bulunmamayı
kabul etmektesiniz. Bu tür yasaklanmış davranışlar arasında "hackleme", şifre "madenciliği", sitenin güvenliğini
ihlal etmek, sitenin güvenlik açığını test etmek, sitenin veya Ball'ın ağlarının veya sistemlerinin altyapısına makul
olmayan veya orantısız olarak büyük miktarda trafik veya veri yüklemek, siteyi kesintiye uğratmak ya da siteye
yetkisiz erişim elde etmek amaçlı diğer faaliyetler veya araçlar vardır; ancak bunlarla sınırlı değildir.
c.
İhracat ve Ticaret Kontrolleri: Bu sitenin herhangi bir bölümünü veya burada sunulan bilgileri, tüm
Amerika Birleşik Devletleri, yabancı veya geçerli diğer yasa ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde, doğrudan
veya dolaylı olarak içe aktarmamayı, dışa aktarmamayı, yeniden dışa aktarmamayı veya transfer etmemeyi kabul
etmektesiniz.
8. Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler:
a.
Bilgilerin Kullanım İzni: Bu siteyi kullanarak, siteyi kullanımınızla ilgili bilgileri ve bu site üzerinden
gönderdiğiniz tüm bilgileri, Ball'un kullanmasına izin vermiş olursunuz. Elde edilen bilgiler, hepsine BURADAN
erişilebilen sitenin Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikaları'na tabidir.
b.
Gizli veya Özel Bilgiler: Ball, site üzerinden Ball'a gizli veya özel bilgiler göndermemenizi
gerektirmektedir. Sizin ya da sizin adınıza hareket eden kişilerin site aracılığıyla Ball'a sağladığı hiçbir bilgi ya da
materyalin gizli ya da özel olmadığını kabul etmektesiniz. Gizli veya özel bilgileri site üzerinden Ball'a
gönderirseniz, aşağıdaki Bölüm 9'da detaylıca açıklandığı gibi, bilgiyi göndermeniz nedeniyle doğrudan veya
dolaylı olarak ortaya çıkan her türlü iddia, dava, hasar, maliyet ve diğer masrafları (avukatlık ücretleri dahil)
tazmin etmeyi, bunlar karşısında Ball'u zararsız tutmayı ve savunmayı kabul edersiniz.

c.
Bilgilerin Doğruluğu: Site aracılığıyla Ball'a sağladığınız bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz
olduğunu beyan ve garanti etmektesiniz.
d.
Kullanım Lisansı: Gizli veya özel olsun olmasın, Ball'a site üzerinden herhangi bir bilgi veya materyal
sağlayarak, Ball'a kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, kamuya açık uygulamak, iletmek ve bu bilgi ve
materyalleri dağıtmak için sınırsız, geri alınamaz, dünya çapında, telifsiz bir lisans verirsiniz ve ayrıca Ball'un, sizin
ya da sizin adınıza hareket eden bireylerin Ball'a sağladığı herhangi bir fikri, kavramı ya da uzmanlığı kullanmakta
serbest olduğunu kabul edersiniz.
e.
Uygun İçerik ve Gönderiler: Ball'a karalayıcı, tehdit edici, müstehcen, taciz edici veya başka bir şekilde
yasa dışı olan veya başka birinin özel materyallerini içeren bilgi ya da materyal göndermeniz yasaktır. Bu siteyi
kullanımınızla, bu tür bilgileri göndermeyeceğinizi garanti edersiniz.
f.
Çerezler: Şirket, size özel bilgiler sunmamıza yardımcı olan “çerezler” adlı bir teknoloji kullanabilir.
"Çerez", bir web sitesi sunucusunun bilgisayarınızda depoladığı ve web sitelerinin bilgisayarınızı tanımasını ve
sayfalar arasında hareket ettiğinizde girişlerinizi saklamasını sağlayan bir veri kümesidir. Çerezler, aynı
bilgisayardan belirli bir web sitesini ne sıklıkta ziyaret ettiğinizi de izler. Daha fazla bilgi için lütfen Ball'un eksiksiz
Çerez Politikası'na bakın BURADAN.
9.
Veri Koruması: Ball, etkileşimde bulunduğumuz tüm kişilerin kişisel verilerini korumayı taahhüt eder. Ball,
şirketin işlediği kişisel verilerin makul bir şekilde korunmasını sağlamak için, hem teknik hem de kurumsal önlemler
almıştır. Veri koruma politikaları ve prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ball'un Gizlilik Politikası'na bakın
BURADAN.
10.
Tazminat: BU SİTEYİ KULLANIMINIZDAN, BU SİTENİN İÇERİĞİNİ KULLANIMINIZDAN, BU KULLANIM KOŞULLARINI
İHLALİNİZDEN VEYA BU SİTE ARACILIĞIYLA YOLLADIĞINIZ MESAJLAR YA DA GÖNDERİLER NEDENİYLE DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ İDDİA, DAVA, HASAR, MALİYET VE DİĞER MASRAFLARA KARŞI (AVUKATLIK
ÜCRETLERİ DAHİL), BALL'I, MEMURLARINI, ÇALIŞANLARINI, YÖNETİMİNİ, ARACILARINI, TEDARİKÇİLERİNİ VE BU SİTENİN
YA DA İÇERİĞİNİN BAKIMINA VEYA GELİŞTİRİLMESİNE DAHİL OLAN DİĞER TARAFLARI ZARARSIZ TUTMAYI, SAVUNMAYI
VE ZARARLARI TAZMİN ETMEYİ KABUL EDERSİNİZ.
11.
Sorumluluk Sınırlamaları: BALL AÇIKÇA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE,
BALL VEYA BAĞLI KURULUŞLARINDAN VEYA ORTAKLIKLARINDAN BİRİ, HERHANGİ BİR KAR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ,
BİLGİLERİN, PROGRAMLARIN KAYBI VEYA SİTENİN YA DA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİ NİN İÇERİĞİNİN,
MATERYALLERİNİN VE İŞLEVLERİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI İLE İLGİLİ DİĞER VERİLERİN KAYBI DAHİL,
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA DİĞER ZARARLAR İÇİN
HERHANGİ BİR KURULUŞA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.
12.
Değişiklikler: Ball, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu kullanım koşullarının herhangi bir bölümünü
önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme, düzeltme,
ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları'ndaki değişiklikler, söz konusu değişikliğin bildirimi
gönderildiğinde geçerli olacaktır. Bu Kullanım Koşulları'nda yapılan herhangi bir değişiklik gönderildikten sonra siteyi
kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklerin kabul edildiğini gösterecektir.
Ball, sitenin herhangi bir özelliğinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere, bu sitenin herhangi bir yönünü önceden
bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir zamanda sona erdirebilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya

durdurabilir. Ball, önceden bildirim veya yükümlülük olsun olmasın, sitenin parçalarına ya da bütününe erişiminizi
kısıtlayabilir. Ball, yukarıda verilen yetkileri, hakları ve lisansı feshedebilir.
13.
Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası Uyumluluğu: Bu sitedeki bilgilerin bir sonucu olarak telif haklarıyla ilgili
endişeleriniz varsa, en kısa sürede bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'na (17
U.S.C. § 512) uymayı taahhüt etmekteyiz. Bu sitenin içeriğiyle ilgili şikayetleriniz veya itirazlarınız varsa, lütfen:
Genel Danışman
Ball Corporation
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
Telif hakları ile ilgili bir endişe veya şikayet gönderirken aşağıdaki bilgileri eklemelisiniz:
a.
İhlal edildiği iddia edilen münhasır bir hakkın sahibinin (“Şikayetçi”) ya da şikayetçinin adına hareket
etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya dijital imzası;
b.
Telif hakkıyla korunan eserin veya ihlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan eserlerin (birden fazla
eser varsa) tanımlanması;
c.
İhlal ettiği veya hak ihlaline konu olduğu iddia edilen, kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak olan
materyallerin tanımlanması;
d.
Ball'un belirlenen materyali bulmasını sağlamak için yeterli bilgi;
e.
Adres, telefon numarası ve e-posta adresi de dahil olmak üzere, Ball'un şikayetçi ile iletişim kurmasını
sağlayacak yeterli bilgi;
f.
Materyalin, telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından yetkilendirilmediğini iddia etmek için,
şikayetçinin iyi niyetli bir dayanağı olduğuna dair bir açıklama; ve
g.
Yalan beyanda bulunma cezası kapsamında, bildirimde verilen bilgilerin kesinliğini, şikayetçinin, ihlal
edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi ya da şikayetçinin adına hareket etmek için yetkili bir taraf olduğunu
doğrulayan bir beyan.
14.
Geçerli Kanun: Site, Ball tarafından şu bölgelerdeki United Kingdom ofislerinden kontrol edilir, işletilir ve
yönetilir. Ball, bu sitedeki materyallerin, şu bölgeler Europe, Middle East and Africa Region dışındaki diğer yerlerde
uygun veya kullanılabilir olduğuna dair bir beyanda bulunmaz. Site içeriğinin yasa dışı olduğu bölgelerden siteye erişim
yasaktır. Bu siteye geçerli bölgeler dışında bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uymaktan yalnızca siz
sorumlusunuz.
Bu Kullanım Koşulları, yasa hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden United Kingdom yargı alanı kanunlarına tabi olacaktır.
15.
Sözleşmenin Tamamı: Bu Kullanım Koşulları, bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak, Ball ile sizin aranızdaki
sözleşmenin tamamını oluşturur. Siteyi kullanımınızla ilgili olarak oluşabilecek herhangi bir dava nedeni, iddianın veya
dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlatılmalıdır. Herhangi bir nedenle yetkili bir mahkeme, bu
hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu
mahkeme kararı, bu hüküm ve koşulların amacını etkilemek için izin verilen azami ölçüde uygulanacaktır, Kullanım
Koşulları'nın geri kalan hükümleri tam yetkide ve yürürlükte kalacaktır.

Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı
1.
Giriş: Bu Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı, Ball çalışan portalının ve Ball dahili iletişim araç ve ekipmanlarının
kullanımına özel ek bilgiler sağlar. Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı, Kullanım Koşulları - Genel'i içerir. Lütfen Kullanım
Koşulları - Genel'i dikkatle gözden geçirdiğinizden emin olun, orada, herhangi bir Ball web sitesini kullanımınızla ilgili
önemli hüküm ve koşullar tarif edilmiştir.
Kullanım Koşulları - Genel ve Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı çeliştiği ölçüde, Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı,
Ball'un çalışan portalında ve dahili iletişim araçları kullanımında geçerli olduğu için, Kullanım Koşulları - Genel'in yerini
alır.
2.
Çalışan Portalı'nın Genel Tanımı: Çalışan Portalı, Ball çalışanlarına, taşeron işçilere ve diğer benzer kişilere dahili
iletişim, haberler, güncellemeler ve kaynaklar için sağlanır. Bu, Ball operasyonları ve çevresi ile ilişkili olan, işle ilgili
iletişimleri ve etkileşimleri kolaylaştırır.
3.
Ball Politikaları: Çalışan Portalı'nın kullanımı, bu Kullanım Koşulları - Çalışan Portalı, Ball'un Küresel Veri Gizliliği
Politikası ve aşağıda daha ayrıntılı açıklanan diğer Ball politikalarına uymalıdır. Tüm Ball politikaları, Çalışan Portalı'ndaki
tüm gönderiler, iletişim ve etkileşimler için geçerlidir. Aşağıdaki listede, tamamı olmasa da, Çalışan Portalı'nı kullanımınız
için geçerli olan bir kaç politika bulunmaktadır. Bu politikaların veya burada listelenmeyen diğer Ball politikalarının ihlali,
iş akdinin feshi de dahil olmak üzere disiplin cezasına neden olabilir.
a. İnsan Kaynakları Politikaları:
i. İşyeri Politikasına Saygı (Küresel);
ii. Ayrımcılık, Taciz ve Misilleme Yasağı (Bölgeye özgü);
iii. Çalışan Davranışı ve Disiplini (Bölgeye özgü); ve
iv. İstihdamla İlgili Çıkar Çatışmaları (Küresel).
b. Bilgi Teknolojisi:
i. Uygun Kullanım (Küresel);
ii. Varlık Yönetimi (Küresel);
iii. Gizlilik (Küresel); ve
iv. Bilgi Güvenliği (Küresel).
c. Uyumluluk ve Düzenleme:
i. Küresel Veri Koruma (Küresel); ve
ii. İşyeri Tehditleri ve Şiddet.
d. Kurumsal İlişkiler:
i. Halk İlişkileri (Küresel);
ii. Halkla İlişkiler (Küresel); ve
iii. Sosyal Medya Etkinliği (Küresel).
Yukarıda listelenenler dahil olmak üzere Ball politikalarını, Çalışan Portalı'ndan veya insan kaynakları temsilcinizden
edinebilirsiniz. Bu politikalarla ilgili sorularınız varsa, lütfen insan kaynakları temsilcinize başvurun.
4.
Endişeleri Bildirme: Çalışan Portalı, iş sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmede diğer Ball çalışanları,
taşeron çalışanlar ve diğer benzer kişilerle işbirliği yapabileceğiniz bir yerdir. Çalışan Portalı, iş ortamıyla ilgili endişeleri
dile getirmek için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. Portal, bu tür endişeleri ele alacak araçlarla donatılmamıştır ve
yerel yasaların gerektirdiği şekilde gizlilik endişelerini yeterince ele almamaktadır.
Bunun yerine Ball, işyerine ilişkin endişeleri bildirmek için politikalar ve prosedürler oluşturmuştur. Bir çalışan, taşeron

işçi veya başka bir kişi işyerindeki uygunsuz davranışları, politika ihlallerini veya benzer endişeleri bildirmek istediğinde,
bu endişelerin yerleşik politikalar ve kanallar aracılığıyla bildirilmesi gerekir. Sorularınız varsa, endişelerin şirkete nasıl
bildirileceği konusunda genel rehberlik için lütfen, İşyerinde Ball'un Saygı politikasına bakın. Ayrıca insan kaynakları
temsilcisine veya başka bir yönetim üyesine danışabilirsiniz.

Kullanım Koşulları - Müşteri Portalı
1.
Giriş: Bu Kullanım Koşulları - Müşteri Portalı, Ball Müşteri Portalı'nın kullanımına özel ek bilgiler sağlar. Kullanım
Koşulları - Müşteri Portalı, burada referans olarak Kullanım Koşulları - Genel'i içermektedir. Kullanım Koşulları - Genel ve
Kullanım Koşulları - Müşteri Portalı çeliştiği ölçüde, Kullanım Koşulları - Müşteri Portalı, Müşteri Portalı'nı (“Müşteri
Portalı” veya “Hizmet") kullanımınızda geçerli olduğu için, Kullanım Koşulları - Genel'in yerini alır.
2.
Müşteri Portalı: Ball, müşterileri ve alıcılarıyla etkileşimi kolaylaştırmak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için
Müşteri Portalı'nı sunar. Müşteri Portalı'nın bu amaca ulaşmasını sağlamak için doğru ve güncel bilgiler önemlidir.
Hizmeti kullanmak karşılığında aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:
a.
Müşteri Portalı'nın kayıt formu (“Kayıt Verileri”) tarafından istenen şekilde, kendiniz hakkında doğru,
kesin, güncel ve eksiksiz bilgi sağlayın; ve
b.
Doğru, kesin, güncel, eksiksiz tutmak için, Kayıt Verileri'ni saklayın ve hemen güncelleyin.
Hatalı, yanlış, güncel veya eksik herhangi bir bilgi sağlarsanız ya da Ball sağladığınız bilgilerin hatalı, yanlış, güncel ve ya
eksik olduğundan şüphelenirse, hesabınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak,
Müşteri Portalı'nın mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını veya herhangi bir bölümünü reddedebilir.
5.
Hizmete Erişim: Hizmetin kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir kullanıcı adı ve şifre alacaksınız. Ticari olarak
makul yollarla kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini korumanız gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifrenizle yapılan tüm
faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin ele geçirildiğine inanıyorsanız, aşağıdakileri kabul
etmiş olursunuz:
a.
Hemen, kullanıcı adınızın ve şifrenizin izinsiz olası kullanımları hakkında Ball yetkilinizi bilgilendirin;
b.
Kullanıcı adınızın ve şifrenizin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek herhangi olası kuruluş güvenliğinizin
ihlali konusunda, Ball yetkilinizi derhal bilgilendirin; ve
c.
Hizmeti kullandığınız her oturumun sonunda hesabınızdan çıkış yapın.
Kullanıcı adınızın ve şifrenizin güvenliğinin ihlal edilmesi veya yetkisiz kullanılmasından kaynaklanan hiçbir kayıp,
sorumluluk veya hasardan, Ball sorumlu değildir.
6.
Gönderilen İçerik: Tüm bilgiler, veriler, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraflar, grafikler, video, mesajlar veya
diğer materyaller (“İçerik”), ister kamuya açık ister özel olarak iletilmiş olsun, sadece bu içeriğin ortaya çıktığı kişinin
sorumluluğundadır. Hizmet yoluyla yüklediğiniz, gönderdiğiniz, e-postayla yolladığınız veya başka bir şekilde aktardığınız
herhangi bir içerikten Ball sorumlu değildir. Hizmeti, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasaklanmış
herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul edersiniz:
a.
Yasadışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, haksız, iftira atıcı, karalayıcı, yanlış, kaba, müstehcen,
başkalarının gizliliğini istila eden, nefret dolu, ırksal olarak sakıncalı, etnik uygunsuzluklar içeren veya başka
sakıncalı herhangi bir içeriği yüklemek, göndermek, e-postayla yollamak veya başka bir şekilde iletmek;
b.
Reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermek;
c.
Ball, bir Ball görevlisi, forum lideri, rehber veya ev sahibi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi yanlış beyan etmek ya da yanlış
tanıtmak;
d.
Hizmet aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için başlıklar oluşturmak veya
tanımlayıcıları başka şekilde değiştirmek;
e.
Herhangi bir yasa veya sözleşme veya güvence yükümlülüğü altında, iletme hakkınız olmayan herhangi
bir içeriği iletme (örneğin, bir iş ilişkisinin parçası olarak veya gizlilik anlaşmaları kapsamında öğrenilen veya ifşa
edilen dahili bilgiler, özel ve gizli bilgiler);

f.
Herhangi bir tarafın patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını
("Haklar") ihlal eden herhangi bir içeriği iletmek;
g.
Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının çalışmasını
kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlandırmak ya da yetkisiz yollarla bilgi elde etmek için tasarlanmış yazılım
virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren herhangi bir materyali iletmek;
h.
Diyalog akışını bozmak, bir ekranın, hizmetin diğer kullanıcılarının yazabileceğinden daha hızlı
"kaymasına" neden olmak veya diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışveriş veya hizmeti kullanma becerilerini
olumsuz yönde etkileyecek şekilde hareket etmek;
i.
Hizmete, hizmete bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek ya da bunları bozmak ya da hizmetle
ilişkili ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak;
j.
Herhangi bir tahvil ve döviz denetimi ve diğer yetkililer tarafından yayımlanan düzenlemeler, ayrıca
hukuk gücüne sahip herhangi bir tahvil ve döviz düzenlemesi kuralları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, yürürlükteki herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı kasıtlı veya kasıtsız olarak ihla l
etmek; ve
k.
Diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel veriler toplamak veya saklamak.

Gizlilik Politikası - Genel
1.
Giriş: Ball Corporation, onun ortaklıkları ve bağlı kuruluşları (“Şirket” veya “Ball”), etkileşim içinde bulunduğumuz
herkesin kişisel verilerini korumayı taahhüt eder. Ball, şirketin işlediği kişisel verileri korumak için hem teknik hem de
kurumsal önlemler almıştır. Bu Gizlilik Bildirimi'nin amacı, şirketin işlettiği web sitelerini ve sistemleri (topluca “Site”
olarak anılacaktır) genel kullanımınız, ayrıca kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve yükümlülükleriniz konusundaki şirketin
üstlendiği işlem faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmektir.
2.
Verilerimi kimler işliyor? Site kullanıcılarından gelen belirli kişisel verileri, Ball Corporation, onun ortaklıkları ve
bağlı kuruluşları işler. Şirket ayrıca, şirket adına belirli hizmetleri sağlamak için üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir. B all,
Ball adına veri işleyen üçüncü tarafların, üçüncü taraflarla sözleşmeler yapma, üçüncü tarafların güvenlik incelemelerini
yürütme ve diğer benzer çabalar ve süreçler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri koruma standartlarına
uymasını sağlamak için adımlar atmaktadır.
3.
İşleme faaliyetleri hakkında sorularım olursa kiminle iletişime geçebilirim? Şirket'in, kişisel verilerinizin
işlenmesi ile ilgili sorularınıza cevap verebilecek bir veri koruma ofisi bulunmaktadır. Lütfen bölgesel kritik veri koruma
ekibiyle iletişime geçin:
Kuzey Amerika Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
cdpna@ball.com
Güney Amerika Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
Avenida das Américas
3434-Condomínio Mario Henrique SimonsenBloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica
Rio de Janeiro 22640-102
Brasil
cdpsa@ball.com

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Veri Koruması
Kritik Veri Koruma Ekibi
100 Capability Green
Luton LU1 3LG
United Kingdom
cdpeu@ball.com
Asya Pasifik Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
Units 1610 – 1619, Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Rd. West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
cdpapac@ball.com

4. Verilerim hangi esasa göre toplanıyor?
a.
Onay: Siteyi kullanarak, şirketin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikaları'nı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca,
şirkete ait sitelerin kullanımı ile ilgili olduğu için, şirketin, kişisel verilerinizi işlemesine izin vermiş olursunuz.
Siteyi kullanmayı bırakarak onayınızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Şirketin, kişisel verilerinizi işlemesine ve
gizlilik uygulamalarına izin vermek istemiyorsanız, bu siteyi hiç kullanmamalısınız ya da kullanmayı bırakmalısınız.
b.
Meşru Ticari Çıkarlar: Şirket, verilerinizi sizin izninize dayanarak işlemenin yanı sıra, kişisel verileri meşru
ticari çıkarlar temelinde de işler. Bu meşru ticari çıkarlar sitenin, ihlal veya taviz tehditlerine karşı güvenli ve
korunaklı olmasını içerir. Ayrıca, Ball, site üzerinden Ball'a yaptığınız başvuru ve sorulara yanıt olarak kişisel
verileri işleyebilir. Son olarak Ball, siteyi korumak ve geliştirmek amacıyla da kullanım verilerini işleyebilir.
5. Şirket hangi verileri işliyor?
a.
Genel Kullanım: Web sitesini genel bilgiler için kullandığınızda, şirket, sitemizi ziyaret edenlerin alan
adları ve internet protokolü (IP) adresleri hariç olmak üzere, kendiniz veya kimliğiniz hakkında bilgi vermenizi
istemeyecektir. Ayrıca, her ziyaretin tarihini, saatini, süresini ve görüntülenen sayfalarını toplarız. Alan adları ve
IP adresleri, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Bunun yerine, bu bilgiler ziyaretlerin sayısını, sitede
geçirilen ortalama süreyi, görüntülenen sayfaları ve diğer benzer kullanım bilgilerini ölçmek için toplanır.

b.
Form Gönderimleri: Bu sitenin, şirketin belirli bir amaç için sizden kişisel bilgi toplaması gerekebilecek
bölümleri vardır. Buna bir örnek, kişisel bilgilerinizi bir form gönderisi ile gönüllü olarak yollamanızdır. Bu kişisel
bilgilerin sunulması, Ball'un isteklerinize yanıt vermesini sağlar. Sizden toplanan bilgiler adınızı, adresinizi, telefon
numaranızı veya e-posta adresinizi içerebilir. Bu, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili talepler gönderdiğinizde de
geçerlidir.
c.
Çerezler: Şirket, size özel bilgiler sunmamıza yardımcı olan “çerezler” adlı bir teknoloji kullanabilir.
"Çerez", bir web sitesi sunucusunun bilgisayarınızda depoladığı bir veri kümesidir. Çerezler, web sitelerinin
sonradan bilgisayarınızı tanımasını ve sayfalar arasında dolaşırken veya aynı bilgisayarı kullanarak zaman zaman
siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde, girişlerinizi “hatırlamasını” sağlar. Ball'un çerezleri nasıl kullandığı hakkında daha
fazla bilgi için lütfen Ball'un eksiksiz Çerez Politikası'na bakın BURADAN.
d.
Diğer İşleme Faaliyetleri: Bir kişi iş başvuruları, iş sorguları, emeklilik sorguları veya diğer kullanımlar için
web sitemizi kullandığında ek işlem gerçekleşebilir. Bu tür gönderiler veya sorgularla ilgili işleme faaliyetleri
hakkında ek bilgi için, lütfen Ball'un gizlilik sayfasına bakın BURADAN.
e.
Çocuklar: Bu site 13 yaş altı kişilere yönelik değildir. Çocuklardan veya çocuklarla ilgili, bilerek kişisel
bilgiler talep etmiyoruz veya toplamıyoruz ve ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi çocuklara bilerek pazarlamıyoruz.
Ball, çocukların ebeveynlerini veya velilerini çocuğun çevrimiçi faaliyetlerine aktif olarak katılmaya teşvik
etmektedir. Ball'un, ülkenizde uygun onay olmadan, uygun rıza yaşının altında olan birinden kişisel bilgi
topladığını düşünüyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikası'nın 3. Bölümü'nde listelenen Ball noktaları ile iletişime
geçin.
6. Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz?
a.
Dahili Alıcılar: Şirket içindeki bazı departmanlar, özellikle işleri siteyi korumak, siteye içerik sağlamak
veya içerikleri güncellemek ya da site üzerinden yapılan sorgulara yanıt vermekle ilgiliyse, siteye gelen
ziyaretçilerden elde edilen kişisel verileri “bilmesi gereken” temelinde ele alır ve işler. Bu, Bilgi Teknolojileri
departmanını, Kritik Veri Koruma Ekibi'ni ve diğer departmanları “bilmesi gereken” temelinde içerebilir.
b.
Dış Alıcılar: Şirket ayrıca, siteyle ilgili bazı idari sorumlulukları yerine getirmek için, Ball tarafından
sözleşme yapılan üçüncü taraflara belirli veriler aktarabilir. Ball, sizinle ilgili kişisel verileri pazarlama amaçlı
kullanmaları için üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz.
c.
Diğer Benzersiz Durumlar: Nadir durumlarda, bilgilerinizin herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı,
konsolidasyon veya yeniden yapılandırma, finansman veya işimizin tamamının ya da bir kısmının başka bir şirket
tarafından satın alınması ile bağlantılı olarak ya da müzakereler sırasında paylaşılması da mümkündür. Ayrıca,
paylaşmanın yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye veya yasal sürece uygun olduğunu veya başka bir
şekilde zorunlu tutulduğunu düşünürsek, bilgilerinizi yetkili bir makamla paylaşabiliriz. Bu, yasal süreçlere uymak
veya ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerekli görülebilecek kanun uygulayıcılarını, devlet
otoritesini veya diğer üçüncü tarafları içerebilir. Bilgileriniz ayrıca şirketi, onun iş ortaklarını, sizi veya başkalarının
haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini savunan davalarda da paylaşılabilir.
d.
Kişisel Olmayan Veriler: Bilgiler, sizi tanımlamak için makul bir şekilde kullanılamaması için toplu halde,
anonimleştirildiğinde veya tanımlanmadığında paylaşılabilir.
7.
Verilerim farklı ülkelere aktarılacak mı? Ball, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın
birçok ülkesinde ofisleri bulunan küresel bir organizasyondur. Sonuç olarak, Ball kişisel verilerinizi Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Ball'a, dünya çapındaki herhangi bir Ball yan kuruluşuna veya bu Gizlilik Politikası'nda açıkladığımız gibi
üçüncü taraflara ve iş ortaklarına aktarabilir.
Ball Corporation, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı programları kapsamında belgelendirmenin yanı sıra, Ball
kuruluşları ve dış organizasyonları ile uygun anlaşmalara girmek de dahil, kişisel verilerinizi korumak için yeterli kurumsal

ve teknik güvenceler sağlamak için adımlar atmıştır. Ball'un AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikaları hakkında
daha fazla bilgiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.
8.
Ball tarafından yönetilmeyen başka bir web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsam ne olur ? Bu site başka
sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca yüksek standartlarımızı paylaşan ve gizliliğe saygı duyan sitelere bağlantı
oluşturmaya çalışmaktayız, diğer siteler tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu
değiliz.
9.
Verilerim ne kadar süre saklanacak? Kişisel verileriniz izin verildiği veya yerel yasaların belirlediği şekilde
saklanacaktır.
10.
Kişisel verilerimle ilgili haklarım nelerdir? Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi talep etme hakkına
sahipsiniz. Bu, verileri düzeltme, verilerinizi silme veya verilerinizi güncelleme taleplerini içerebilir. Kişisel verileriniz ve
bunlarla ilgili haklarınız konusunda bir sorgu göndermek isterseniz, lütfen BURAYA tıklayın ve İlgi Alanı altındaki açılır
menüden “Kişisel Veri Sorgusu”nu seçin.
11.
Kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili endişelerim olursa ne yapabilirim? Şirket tarafından gerçekleştirilen işleme
faaliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, yerel Veri Koruma Ofisi veya ülkeniz için geçerli olan yerel Denetim Otoritesi ile
iletişime geçebilirsiniz.
12.
Kişisel verilerimi vermeyi reddedersem ne olur? Bu gizlilik politikasını kabul etmeyi reddediyorsanız, bu siteyi
kullanmayı derhal bırakmalısınız. Çerezleri reddederseniz, sitenin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir.
13.
Bu bildirim hangi web siteleri için geçerlidir? Bu bildirim aşağıdaki web siteleri için geçerlidir: www.ball.com,
www.ballaerospace.com ve gelecekte eklenebilecek diğer siteler.
14.
Bu bildirimdeki değişiklikleri nereden bulabilirim? Bu Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz.
Güncelleme yaptığımızda, güncellenen beyanı bu sayfada kullanıma sunacağız. Sağladığınız bilgiler, bilgileri gönderdiğiniz
sırada geçerli olan Gizlilik Politikası'na tabi olacaktır.

Gizlilik Politikası - Başvuru Sahipleri
1.
Giriş: Bu Gizlilik Politikası - Başvuru Sahipleri, başvuru süreci ile ilgili olarak şirketin işlettiği web sitelerinin ve
sistemlerin (topluca “Site” olarak anılacaktır) kullanımına özel ek bilgiler sunmaktadır. Gizlilik Politikası - Başvuru
Sahipleri, burada referans olarak Gizlilik Politikası - Genel'i içermektedir. Gizlilik Politikası - Genel ve Gizlilik Politikası Başvuru Sahipleri arasında çelişki olduğu ölçüde, Gizlilik Politikası - Başvuru Sahipleri, başvuru sahibi olarak siteyi
kullanımınız için geçerli olduğu için, Gizlilik Politikası - Genel'in yerini alır.
2.
Verilerim hangi esasa göre toplanıyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 4'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket,
başvuru sahipleriyle ilgili aşağıdaki ek bilgileri kullanabilir:
a.
Onay: İstihdam başvurunuzla ilgili olarak, kişisel verilerinizin şirket tarafından işlenmesine izin vermiş
olursunuz. Bu, istihdam değerlendirmesi için gönderdiğiniz tüm kişisel verilerin Ball tarafından işlenmesine,
gönüllü olarak rıza gösterdiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, ek bilgi almak, görüşmeler yapmak ve uygulama ile ilgili
diğer iletişimleri gerçekleştirmek amacıyla, bu kişisel bilgileri kullanmak üzere Ball çalışanından veya aracısından
yararlanmayı kabul etmiş olursunuz.
Ball'un, başvurduğunuz pozisyonla ilgili olarak uygunluğunuzu ve niteliklerinizi belirlemek için başvuru
materyallerinizi gözden geçirebileceğini ve ayrıca bir Ball temsilcisinden açık bir bildirim üzerine, Ball içindeki
kalifiye olabileceğiniz diğer pozisyonları Ball'un gözden geçirebileceğini kabul etmiş olursunuz. Ball'da kalifiye
olabileceğiniz diğer pozisyonlar için düşünülmek istemiyorsanız, sizinle temasa geçtiğinde Ball temsilcisini
bilgilendirin.
b.
Meşru Ticari Çıkarlar: Ball ayrıca, kişisel verileri başvuru sürecindeki ek meşru ticari çıkarlar temelinde de
işler. Bu, yerel yasaların gerektirdiği şekilde devlet kurumlarına belirli kişisel bilgilerin verilmesini, yerel yasaların
gerektirdiği belirli kişisel bilgilerin korunmasını ve bir başvuru sahibinin başvuruda bulunduğu bir pozisyon için
uygunluğunun belirlenmesini içerir.
3.
Şirket hangi verileri işliyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 5'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket, başvuru
sahipleriyle ilgili aşağıdaki ek bilgileri kullanabilir:
a.
Form Gönderimleri: Ball, başvurduğunuz pozisyonlar için uygunluğunuzu ve niteliklerinizi belirlemek için,
gönderileriniz aracılığıyla sağlanan tüm bilgileri kullanır. Ball ayrıca bu bilgileri, daha fazla bilgi edinmek, görüşme
yapmak veya diğer ilgili amaçlar için sizinle iletişim kurmak için de kullanabilir.
b.
Çocuklar: Site, yerel yasaların sağladığı durumlar dışında, reşit yaşın altındaki başvuru sahipleri için
tasarlanmamıştır. Stajyerlikler, lise kooperatif programları, lise ve üniversite stajları ve diğer benzer programlar
gibi onaylanmış programlar ve başvuru süreçleri haricinde, reşit yaşın altındaki çocuklardan veya bu çocuklarla
ilgili, bilerek kişisel bilgiler talep etmiyoruz veya toplamıyoruz. Ball, çocukların ebeveynlerini veya velilerini,
çocuğun çevrimiçi faaliyetlerine aktif olarak katılmaya teşvik etmektedir. Ball'un, ülkenizde uygun onay olmadan,
uygun rıza yaşının altında olan birinden kişisel bilgi topladığını düşünüyorsanız, lütfen Gizlilik Politikası - Genel'in
Bölüm 3'ünde listelenen Ball noktaları ile iletişime geçin.
4. Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz?
a.
Dahili Alıcılar: Şirket içindeki bazı departmanlar, özellikle işleri siteyi korumak, siteye içerik sağlamak
veya içerikleri güncellemek ya da site üzerinden yapılan sorgulara yanıt vermekle ilgiliyse, siteye gelen
ziyaretçilerden elde edilen kişisel verileri “bilmesi gereken” temelinde ele alır ve işler. Bu, Bilgi Teknolojileri
departmanını, Kritik Veri Koruma Ekibi'ni ve diğer departmanları “bilmesi gereken” temelinde içerebilir.

b.
Dış Alıcılar: Şirket ayrıca, siteyle ilgili bazı idari sorumlulukları yerine getirmek için, Ball tarafından
sözleşme yapılan üçüncü taraflara belirli veriler aktarabilir. Ball, sizinle ilgili kişisel verileri pazarlama amaçlı
kullanmaları için üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz.
c.
Diğer Benzersiz Durumlar: Çok nadir durumlarda, bilgilerinizin herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının
satışı, konsolidasyon veya yeniden yapılandırma, finansman veya işimizin tamamının ya da bir kısmının başka bir
şirket tarafından satın alınması ile bağlantılı olarak ya da müzakereler sırasında paylaşılması da mümkündür.
Ayrıca, paylaşmanın yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye veya yasal sürece uygun olduğunu veya
başka bir şekilde zorunlu tutulduğunu düşünürsek, bilgilerinizi yetkili bir makamla paylaşabiliriz. Bu, yasal
süreçlere uymak veya ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerekli görülebilecek kanun
uygulayıcılarını, devlet otoritesini veya diğer üçüncü tarafları içerebilir. Bilgileriniz ayrıca şirketi, onun iş
ortaklarını, sizi veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini savunan davalarda da paylaşılabilir.
d.
Kişisel Olmayan Veriler: Bilgiler, sizi tanımlamak için makul bir şekilde kullanılamaması için toplu halde,
anonimleştirildiğinde veya tanımlanmadığında paylaşılabilir.
5.
Verilerim farklı ülkelere aktarılacak mı? Ball, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın
birçok ülkesinde ofisleri bulunan küresel bir organizasyondur. Sonuç olarak, Ball kişisel verilerinizi Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Ball'a, dünya çapındaki herhangi bir Ball yan kuruluşuna veya bu Gizlilik Politikası'nda açıkladığımız gibi
üçüncü taraflara ve iş ortaklarına aktarabilir.
Ball Corporation, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı programları kapsamında belgelendirmenin yanı sıra, Ball
kuruluşları ve dış organizasyonları ile uygun anlaşmalara girmek de dahil, kişisel verilerinizi korumak için yeterli kurumsal
ve teknik güvenceler sağlamak için adımlar atmıştır. Ball'un AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikaları hakkında
daha fazla bilgiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.
6.
Ball tarafından yönetilmeyen başka bir web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsam ne olur ? Bu site başka
sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca yüksek standartlarımızı paylaşan ve gizliliğe saygı duyan sitelere bağlantı
oluşturmaya çalışmaktayız, diğer siteler tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu
değiliz.
7.

Verilerim ne kadar süre saklanacak? Kişisel verileriniz yerel yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.

8.
Kişisel verilerimle ilgili haklarım nelerdir? Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz.
Bu, verileri düzeltme, verilerinizi silme veya verilerinizi güncelleme isteklerini içerebilir. Kişisel verileriniz ve bunlarla ilgili
haklarınız konusunda bir sorgu göndermek isterseniz, lütfen BURAYA tıklayın ve İlgi Alanı altındaki açılır menüden “Kişisel
Veri Sorgusu”nu seçin.
9.
Kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili endişelerim olursa ne yapabilirim? Şirket tarafından gerçekleştirilen işleme
faaliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, yerel Veri Koruma Ofisi veya ülkeniz için geçerli olan yerel Denetim Otoritesi ile
iletişime geçebilirsiniz.
10.
Kişisel verilerimi vermeyi reddedersem ne olur? Bu gizlilik politikasını kabul etmeyi reddediyorsanız, bu siteyi
kullanmayı derhal bırakmalısınız. Çerezleri reddederseniz, sitenin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir.
11.
Bu bildirim hangi web siteleri için geçerlidir? Bu bildirim aşağıdaki web siteleri için geçerlidir: www.ball.com,
www.ballaerospace.com ve gelecekte eklenebilecek diğer siteler.

12.
Bu bildirimdeki değişiklikleri nereden bulabilirim? Bu Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz.
Güncelleme yaptığımızda, güncellenen beyanı bu sayfada kullanıma sunacağız. Sağladığınız bilg iler, bilgileri gönderdiğiniz
sırada geçerli olan Gizlilik Politikası'na tabi olacaktır.

Gizlilik Politikası - Çalışanlar
1.
Giriş: Bu Gizlilik Politikası - Çalışanlar, istihdam ilişkisi ile ilgili olarak şirketin işlettiği web sitelerinin ve sistemlerin
(topluca “Site” olarak anılacaktır) kullanımına özel ek bilgiler sunmaktadır. Gizlilik Politikası - Çalışanlar, burada referans
olarak Gizlilik Politikası - Genel'i içermektedir. Gizlilik Politikası - Genel ve Gizlilik Politikası - Çalışanlar arasında çelişki
olduğu ölçüde, Gizlilik Politikası - Çalışanlar, başvuru sahibi olarak siteyi kullanımınız için geçerli olduğu için, Gizlilik
Politikası - Genel'in yerini alır.
2.
Verilerim hangi esasa göre toplanıyor? Şirket, Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 4'te açıklanan bilgilere ek olarak,
çalışanlarla ilgili aşağıdaki ek bilgileri kullanabilir:
a.
Yasal Yükümlülükler: Ball'un hükümet gereksinimlerine uymak için, bilgi talep eden geçerli hükümet
emirlerine ve diğer benzer yasal yükümlülüklere yanıt olarak, vergilendirme amaçları, devlet raporlama
gereksinimleri, yasal olarak zorunlu izinleri yönetme, halka açık şirketlerin gerekli finansal mevzuata uygunluğu
gibi belirli bilgileri toplaması gerekmektedir.
b.
Bir Sözleşmeyi Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olanlar: Ball, yapılan iş için çalışan tazminatını ödeme
yükümlülüğü de dahil olmak üzere, çalışanlarla iş sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için verileri
işler. Bu, çalışanın ailesi, sağlığı, mali durumu, mesleki geçmişi, cezai geçmişi, kişisel nitelikleri ve diğer kişisel
veriler ile hassas kişisel veriler hakkında bilgi toplamayı içerebilir. Buna ek olarak, Ball, çalışan kazanç planı
belgeleri (ör. sakatlık yardımları, emeklilik yardımları, sağlık yardımları ve bölgeye göre geçerli diğerleri)
kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için verileri işler.
c.
Meşru İş Sebepleri: Ball, uygun personel seviyelerinin korunmasını ve iş ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlamak için, verileri, işgücünün izlenmesi de dahil olmak üzere, meşru iş sebepleriyle işler. Ball, çalışanlarının
ve ziyaretçilerinin güvenliğini ve refahını sağlamak için bölgelerine olan fiziksel erişimi izler. Ball, ticari mülklerin
doğru kullanımını sağlamak, gizli ticari verilerin kaybını önlemek, sahtekarlığı önlemek ve çevrimiçi güvenliğin
olası ihlallerine karşı korunmak için çevrimiçi etkinlikleri izler. Ball, emeklilik fonları, yönetim ve emeklilik
planlarının yönetiminde verimliliklerin belirlenmesi ya da finansal risklerin hafifletilmesi gibi emeklilik planlarının
çalışması hakkında itibari yükümlülüklere uymak için verileri işler.
d.
Çalışan Onayı: Sınırlı durumlarda Ball, çalışanın onayına dayanarak çalışan verilerini toplayabilir. Bu,
zaman zaman geleneksel olarak sunulanlara ek olarak, gönüllü çalışanlara sağlanan kazançlar için daha ayrıntılı
finansal, kişisel, sağlık ve diğer kişisel ve hassas kişisel bilgilerin elde edilmesini içerebilir. Ayrıca, pazarlama
amacıyla fotoğraf, video veya benzeri ortamlar oluşturması durumunda Ball, çalışan verilerini toplayabilir.
Gönüllü olarak rıza gösteren çalışanlar, Gizlilik Politikası – Genel'de belirtildiği gibi, ilgili şirket veri koruma ofisi ile
iletişime geçerek istedikleri zaman onaylarını geri çekebilirler BURADAN.
e.
Yasal Savunma: Belirli durumlarda kişisel verileriniz yasal bir savunmanın parçası olarak işlenir.
f.
Kişisel Olmayan Veriler: Bilgiler, sizi tanımlamak için makul bir şekilde kullanılamaması için toplu halde,
anonimleştirilmiş veya tanımlanmamış olarak paylaşılabilir.
3.
Şirket hangi verileri işliyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 5'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket, başvuru
sahipleriyle ilgili aşağıdaki ek bilgileri kullanabilir:
a.
Form Gönderimleri: Ball, istihdam, terfi, seviye düşürme, tazminat ve diğer istihdam ile ilgili amaçlara
göre uygunluğunuzu ve niteliklerinizi belirlemek için, gönderileriniz aracılığıyla sağlanan tüm bilgileri kullanır.
Ayrıca, form gönderileri yoluyla sağlanan bilgiler, kimliği doğrulamak, sorulara yanıt vermek, yanlış yapıldığı
iddialarına yönelik soruşturma yürütmek ve bilgi gönderdiğiniz diğer amaçlar için kullanılabilir. Ball ayrıca bu
bilgileri, daha fazla bilgi edinmek, sağladığınız bilgilere dayanarak açıklama istemek amacıyla size ulaşmak için

kullanabilir ya da istihdamın yönetimi ve istihdamla ilgili faydalar için bir çalışanın yeterliliği ve uygunluğu ile ilgili
diğer amaçlara ulaşmak niyetiyle de kullanabilir.
b.
Çalışan Kişisel Verileri: Kişisel veriler ve hassas kişisel veriler, Ball ve ilgili üçüncü taraflar tarafından
istihdam ilişkisini yönetmek için kullanılır. Bu kişisel bilgiler, bir çalışanın adı, iletişim bilgileri, istihdam geçmişi,
finansal bilgileri, aile bilgileri, hak sahibinin bilgileri, hak sahibinin iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve istihdam
ilişkisini yönetmek için gerekli diğer bilgileri ve çalışanı, çalışanın ailesini, akrabalarını, ortaklarını veya hak
sahiplerini etkileyen diğer ilgili kazançları içerebilir.
c.
Hassas Kişisel Veriler: Hassas kişisel veriler, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, istihdam ilişkisini yönetmek için de işlenebilir (örneğin, çalışan kazanç planları), cinsel yönelim
(örneğin, yasaların izin verdiği bölgelerde gönüllülük esasında), ırk (örneğin, yasa gereği sınırlı bölgelerde), etnik
köken (örneğin, yasaların gerektirdiği sınırlı bölgelerde), dini veya felsefi inançlar (örneğin, yasaların gerektirdiği
sınırlı bölgelerde) ve biyometrik veriler (örneğin, zaman ve katılım amaçları). Ball, çalışanların kişisel verilerini
korumak için kurumsal ve teknik önlemler almıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikası – Genel'in Bölüm
3'ünde açıklandığı gibi, Kritik Veri Koruma Ekibiniz ile iletişime geçin BURADAN.
4.
Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz? Ball, çalışanların kişisel verilerini aşağıda açıklandığı gibi dahili ve harici
alıcılarla paylaşabilir.
a.
Dahili Alıcılar: Şirket içindeki bazı departmanlar, istihdamınızla ilgili kişisel verileri alır ve işler. Kişisel
veriler, Ball çalışanları ile, bilhassa Ball çalışanının işi istihdam ilişkisinin belirli yönlerini yönetmekle ilgiliyse
“bilmesi gereken” esasına göre paylaşılır. Örneğin, People Support & Operations (İnsani Destek ve Operasyonlar)
personeli, PS&O çalışanının belirli iş görevlerinin bir parçası olarak sorumlu olduğu departmanlar, yerler veya
bölümler için çalışan verilerine erişebilir. Ball, çalışan verilerinin güvenliğini sağlamak için kural tabanlı izinler,
şifrelemeler, politikalar ve prosedürler kullanır.
b.
Dış Alıcılar: Şirket ayrıca, siteyle ilgili bazı idari sorumlulukları yerine getirmek için, Ball tarafından
sözleşme yapılan üçüncü taraflara belirli veriler aktarabilir. Ball, sizinle ilgili kişisel verileri pazarlama amaçlı
kullanmaları için üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz. Buna ek olarak, Ball, yasal olarak ger ekli
olduğunda, iş ilişkisinin bir parçası olarak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmek; hatta sizin iş
yükümlülüklerinizi yerine getirmek için, bilinmesi gerekenler temelinde kişisel bilgileri üçüncü taraf işleyicilere
aktarabilir. Aşağıdaki listede üçüncü taraf işleyicilerle paylaşılabilecek bilgilere örnekler verilmiştir:
i. Başvuru sahibini işleme;
ii. Yeni anlaşmayı işleme;
iii. Zaman ve katılımı işleme ve yönetme;
iv. Bordro işleme ve yönetme;
v. Sağlık ve refah kazancının işlenmesi ve yönetimi;
vi. Vergi makamları;
vii. Seyahat ve gideri işleme ve yönetme;
viii. Sigorta ve güvenlik sağlayıcıları;
ix. Emeklilik işlemleri ve yönetimi;
x. Mesleki eğitim ve liderlik geliştirme yönetimi;
xi. Hükümet organları, düzenlemeleri ve çalışma otoriteleri; ve
xii. Müşteriler, satıcılar ve tedarikçiler.
c.
Diğer Benzersiz Durumlar: Nadir durumlarda, bilgilerinizin herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı,
konsolidasyon veya yeniden yapılandırma, finansman veya işimizin tamamının ya da bir kısmının başka bir şirket
tarafından satın alınması ile bağlantılı olarak ya da müzakereler sırasında paylaşılması da mümkündür. Ayrıca,
paylaşmanın yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye veya yasal sürece uygun olduğunu veya başka bir

şekilde zorunlu tutulduğunu düşünürsek, bilgilerinizi yetkili bir makamla paylaşabiliriz. Bu, yasal süreçlere uymak
veya ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerekli görülebilecek kanun uygulayıcılarını, devlet
otoritesini veya diğer üçüncü tarafları içerebilir. Bilgileriniz ayrıca şirketi, onun iş ortaklarını, sizi veya başkalarının
haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini savunan davalarda da paylaşılabilir.
d.
Kişisel Olmayan Veriler: Bilgiler, sizi tanımlamak için makul bir şekilde kullanılamaması için toplu halde,
anonimleştirildiğinde veya tanımlanmadığında paylaşılabilir.
5.
Verilerim farklı ülkelere aktarılacak mı? Ball, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın
birçok ülkesinde ofisleri bulunan küresel bir organizasyondur. Sonuç olarak, Ball kişisel verilerinizi Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Ball'a, dünya çapındaki herhangi bir Ball yan kuruluşuna veya bu Gizlilik Politikası'nda açıkladığımız gibi
üçüncü taraflara ve iş ortaklarına aktarabilir.
Ball Corporation, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı programları kapsamında belgelendirmenin yanı sıra, Ball
kuruluşları ve dış organizasyonları ile uygun anlaşmalara girmek de dahil, kişisel verilerinizi korumak için yeterli kurumsal
ve teknik güvenceler sağlamak için adımlar atmıştır. Ball'un AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikaları hakkında
daha fazla bilgiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.
6.
Ball tarafından yönetilmeyen başka bir web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsam ne olur? Bu site başka
sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca yüksek standartlarımızı paylaşan ve gizliliğe saygı duyan sitelere bağlantı
oluşturmaya çalışmaktayız, diğer siteler tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu
değiliz.
7.

Verilerim ne kadar süre saklanacak? Kişisel verileriniz yerel yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.

8.
Kişisel verilerimle ilgili haklarım nelerdir? Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz.
Bu, verileri düzeltme, verilerinizi silme veya verilerinizi güncelleme isteklerini içerebilir. Kişisel verileriniz ve bunlarla ilgili
haklarınız konusunda bir sorgu göndermek isterseniz, lütfen BURAYA tıklayın ve İlgi Alanı altındaki açılır menüden “Kişisel
Veri Sorgusu”nu seçin.
9.
Kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili endişelerim olursa ne yapabilirim? Şirket tarafından gerçekleştirilen işleme
faaliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, yerel Veri Koruma Ofisi veya ülkeniz için geçerli olan yerel Denetim Otoritesi ile
iletişime geçebilirsiniz.
10.
Kişisel verilerimi vermeyi reddedersem ne olur? Bir çalışan, iş ilişkisinin yönetimi için kritik olan veya düzenleyici
gereklilikler altında gerekli olan kişisel verileri sağlamayı reddederse, çalışan, bu bilgi olmadan iş ilişkisinin sona
erdirilebileceğine dair bildirim alabilir. Bu, kişisel verilerin saklanmasının yasal ve düzenleyici gerekliliklerin ihlaline yol
açabileceği durumlarda özellikle doğrudur.
11.
Bu bildirim hangi web siteleri için geçerlidir? Bu bildirim aşağıdaki web siteleri için geçerlidir: www.ball.com,
www.ballaerospace.com ve gelecekte eklenebilecek diğer siteler.
12.
Bu bildirimdeki değişiklikleri nereden bulabilirim? Bu Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz.
Güncelleme yaptığımızda, güncellenen beyanı bu sayfada kullanıma sunacağız. Sağladığınız bilgiler, bilgileri gönderdiğiniz
sırada geçerli olan Gizlilik Politikası'na tabi olacaktır.

Gizlilik Politikası - Emekliler ve Hak Sahipleri
1.
Giriş: Bu Gizlilik Politikası - Emekliler ve Hak Sahipleri, emeklilik kazançları ve süreci ile ilgili olarak şirketin işlettiği
web sitelerinin ve sistemlerin (topluca “Site” olarak anılacaktır) kullanımına özel ek bilgiler sunmaktadır. Gizlilik Politikası
- Emekliler ve Hak Sahipleri, burada referans olarak Gizlilik Politikası - Genel'i içermektedir. Gizlilik Politikası - Genel ve
Gizlilik Politikası - Emekliler ve Hak Sahipleri arasında çelişki olduğu ölçüde, Gizlilik Politikası - Emekliler ve Hak Sahipleri,
bir emekli olarak siteyi kullanımınız için geçerli olduğu için, Gizlilik Politikası - Genel'in yerini alır.
2.
Verilerimi kimler işliyor? Ball Corporation, onun ortaklıkları ve bağlı kuruluşları, emeklilik kazançları yönetimi
amacıyla, emeklilerden gelen belli kişisel veri türlerini işler. Willis Towers Watson ve Rexam Pension Trustees Limited ile
birlikte yönetilen Ball Benefits Central ayrıca, emeklilik kazançları yönetimi için emeklilerden gelen belirli kişisel verileri
işler. Şirket ayrıca, idari uygulama, kazanç ödemeleri yönetimi, kazanç denetimi ve diğer emeklilik kazançı işlevleri de
dahil olmak üzere, şirket adına belirli hizmetleri sağlamak üzere üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir. Ball, Ball adına veri
işleyen üçüncü tarafların, üçüncü taraflarla sözleşmeler yapma, üçüncü tarafların güvenlik incelemelerini yürütme ve
diğer benzer çabalar ve süreçler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri koruma standartlarına uymasını
sağlamak için adımlar atmaktadır.
3.
Verilerim hangi esasa göre toplanıyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 4'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket,
emeklilere ilişkin verilerin işlenmesi için aşağıdaki ek dayanakları kullanabilir:
a.
Yasal Yükümlülükler: Ball'un hükümet gereksinimlerine uymak için, bilgi talep eden geçerli hükümet
emirlerine ve diğer benzer yasal yükümlülüklere yanıt olarak, vergilendirme amaçları, devlet raporlama
gereksinimleri, halka açık şirketlerin gerekli finansal mevzuata uygunluğu gibi belirli bilgileri toplaması
gerekmektedir.
b.
Bir Sözleşmeyi Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olanlar: Ball, iş sözleşmeleri, plan belgeleri ve diğer emeklilik
kazancı yasal gereklilikleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için, verileri toplar ve işler. Bu, emekliye,
geçerli emeklilik ücreti ve ilgili kazançları ödeme yükümlülüğünü içerir. Bu, emeklinin hak sahipleri, istihdam
geçmişi, sağlık, finans ve diğer kişisel veri türleri ve hassas kişisel verileri hakkında bilgi toplamayı içerebilir.
c.
Meşru İş Sebepleri: Ball, emeklilik fonuna ilişkin güvenilir yükümlülüklere uymak, yönetim ve emeklilik
planlarının yönetiminde verimliliklerin belirlenmesi ya da finansal risklerin hafifletilmesi gibi emeklilik planlarının
çalıştırılması dahil, meşru iş sebepleri için de verileri işler.
d.
Emekli Onayı: Çok sınırlı durumlarda Ball, emeklinin onayına dayanarak emekli verileri toplayabilir. Bu,
gelişmiş transfer değerlerinin teklifleri ve zaman zaman sunulabilecek diğer benzer kazançlar ile ilgili alıştırmalar
sırasında, daha ayrıntılı finansal, kişisel, sağlık ve diğer kişisel ve hassas kişisel bilgilerin elde edilmesini içerebilir.
Gönüllü olarak rıza gösteren emekliler, Gizlilik Politikası – Genel'de belirtildiği gibi, ilgili şirket veri koruma ofisi ile
iletişime geçerek istedikleri zaman onaylarını geri çekebilirler BURADAN.
e.
Yasal Savunma: Belirli durumlarda kişisel verileriniz yasal bir savunmanın parçası olarak işlenir.
4.
Şirket hangi verileri işliyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 5'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket, başvuru
sahipleriyle ilgili aşağıdaki ek bilgileri kullanabilir:
a.
Form Gönderimleri: Ball, başvurduğunuz emeklilik kazançları için uygunluğunuzu ve niteliklerinizi
belirlemek için, gönderileriniz aracılığıyla sağlanan tüm bilgileri kullanır. Ball ayrıca bu bilgileri, daha fazla bilgi
edinmek, sağladığınız bilgilere dayanarak açıklama istemek amacıyla size ulaşmak için kullanabilir ya da emeklilik
kazançları yönetimi için bir emeklinin yeterliliği ve uygunluğu ile ilgili diğer amaçlara ulaşmak niyetiyle de
kullanabilir.

b.
Emekli Kişisel Verileri: Kişisel veriler ve hassas kişisel veriler, Ball ve ilgili üçüncü taraflar tarafından
emeklilik kazançlarını yönetmek için kullanılır. Bu kişisel bilgiler, bir emeklinin adı, iletişim bilgileri, istihdam
geçmişi, finansal bilgileri, aile bilgileri, hak sahibinin bilgileri, hak sahibinin iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve
emeklinin ya da emeklinin hak sahiplerinin yararına uygulanabilir emeklilik planlarını yönetmek için gerekli diğer
bilgileri içerebilir.
5.
Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 6'da açıklanan bilgilere ek olarak, şirket,
aşağıdaki alıcılara kişisel veriler ve hassas kişisel veriler sağlayabilir:
a.
Dahili Alıcılar: Ball tarafından kişisel verilerin işlenme alanı, ticari ve yasal yükümlülüklerini yerine
getirmek için kişisel verilerinizi “bilmesi gereken” departmanlar ve çalışanlar ile sınırlıdır (bkz. Paragraf 3). Emekli
kişisel verilerini işleme olasılığı olan bölümler arasında insan kaynakları, emekli maaşları, tazminat ile kazançlar
ve hukuk departmanı bulunmaktadır. Diğer departmanlar, doğrudan işinizle ilgili belirli sınırlı nedenlerle, bilmesi
gerekenler temelinde bilgilerinize erişim elde edebilir.
b.
Dış Alıcılar: Bazı veri türleri üçüncü taraf işleyicilere de aktarılabilir. Emekli kişisel verileri, yasal olarak
gerektiğinde, istihdam ilişkisinde şirketin yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan ya da emekliliğiniz
için detaylı iş yükümlülüklerini yerine getirmek için, bilinmesi gerekenler temelinde aşağıdaki türden üçüncü
taraf işleyicilere aktarılabilir:
i. Emeklilik planları için üçüncü taraf yöneticiler;
ii. Üçüncü taraf denetçiler;
iii. Üçüncü taraf mali müşavirler; ve
iv. Devlet kurumları/düzenleyicileri veya çalışma makamları.
c.
Diğer Benzersiz Durumlar: Nadir durumlarda, bilgilerinizin herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı,
konsolidasyon veya yeniden yapılandırma, finansman veya işimizin tamamının ya da bir kısmının başka bir şirket
tarafından satın alınması ile bağlantılı olarak ya da müzakereler sırasında paylaşılması da mümkündür. Ayrıca,
paylaşmanın yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye veya yasal sürece uygun olduğunu veya başka bir
şekilde zorunlu tutulduğunu düşünürsek, Ball, emeklilik bilgisini yetkili bir makamla paylaşabilir. Bu, yasal
süreçlere uymak veya ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerekli görülebilecek kanun
uygulayıcılarını, devlet otoritesini veya diğer üçüncü tarafları içerebilir. Bilgileriniz ayrıca şirketi, onun iş
ortaklarını, sizi veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini savunan davalarda da paylaşılabilir.
d.
Kişisel Olmayan Veriler: Emekli ve emekli hak sahibi bilgileri, sizi tanımlamak için makul bir şekilde
kullanılamaması için toplu halde, anonimleştirildiğinde veya tanımlanmadığında paylaşılabilir.
6.
Verilerim farklı ülkelere aktarılacak mı? Ball, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın
birçok ülkesinde ofisleri bulunan küresel bir organizasyondur. Sonuç olarak, Ball kişisel verilerinizi Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Ball'a, dünya çapındaki herhangi bir Ball yan kuruluşuna veya bu Gizlilik Politikası'nda açıkladığımız gibi
üçüncü taraflara ve iş ortaklarına aktarabilir.
Ball Corporation, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı programları kapsamında belgelendirmenin yanı sıra, Ball
kuruluşları ve dış organizasyonları ile uygun anlaşmalara girmek de dahil, kişisel verilerinizi korumak için yeterli kurumsal
ve teknik güvenceler sağlamak için adımlar atmıştır. Ball'un AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikaları hakkında
daha fazla bilgiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.
7.
Ball tarafından yönetilmeyen başka bir web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsam ne olur? Bu site başka
sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca yüksek standartlarımızı paylaşan ve gizliliğe saygı duyan sitelere bağlantı
oluşturmaya çalışmaktayız, diğer siteler tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu

değiliz.
8.
Kişisel verilerimi vermeyi reddedersem ne olur? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 12'de açıklanan bilgilere ek
olarak, gerekli kişisel verileri ve hassas kişisel verileri sağlamayı reddetmek, kazançların sona ermesine, kazançların yanlış
yönetilmesine veya diğer benzer sorunlara neden olabilir.
9.
Bu bildirim hangi web siteleri için geçerlidir? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 13'te açıklanan bilgilere ek olarak,
bu bildirim www.ballbenefitscentral.ehr.com, www.rexampensionplan.co.uk ve gelecekte eklenebilecek diğer web
siteleri için geçerlidir.

Gizlilik Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler
1.
Giriş: Bu Gizlilik Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler, emeklilik kazançları ve süreci ile ilgili olarak
şirketin işlettiği web sitelerinin ve sistemlerin (topluca “Site” olarak anılacaktır) kullanımına özel ek bilgiler sunmaktadır.
Gizlilik Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler, burada referans olarak Gizlilik Politikası - Genel'i içermektedir.
Gizlilik Politikası - Genel ve Gizlilik Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler arasında çelişki olduğu ölçüde, Gizlilik
Politikası - Müşteriler, Satıcılar ve Tedarikçiler, bir emekli olarak siteyi kullanımınız için geçerli olduğu için, Gizlilik
Politikası - Genel'in yerini alır.
2.
Verilerimi kimler işliyor? Ball Corporation, onun ortaklıkları ve bağlı kuruluşları, müşterilerimizinden, satıcılardan
ve tedarikçilerin bağlantılarından gelen belirli türlerdeki kişisel verileri işler. Şirket ayrıca, şirket adına belirli hizme tleri
sağlamak için üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir. Ball, Ball adına veri işleyen üçüncü tarafların, üçüncü t araflarla
sözleşmeler yapma, üçüncü tarafların güvenlik incelemelerini yürütme ve diğer benzer çabalar ve süreçler dahil, ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri koruma standartlarına uymasını sağlamak için adımlar atmaktadır.
3.
Verilerim hangi esasa göre toplanıyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 4'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket,
müşteriler, satıcılar ve tedarikçiler ile ilgili verilerin işlenmesi için aşağıdaki ek dayanakları kullanabilir:
a.
Yasal Yükümlülükler: Ball'un hükümet gereksinimlerine uymak için, bilgi talep eden geçerli hükümet
emirlerine ve diğer benzer yasal yükümlülüklere yanıt olarak, vergilendirme amaçları, devlet raporlama
gereksinimleri, halka açık şirketlerin gerekli finansal mevzuata uygunluğu, belirli ticari işlemlerle ilgili devlet
raporlama yükümlülükleri gibi belirli bilgileri toplaması gerekmektedir.
b.
Bir Sözleşmeyi Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olanlar: Ball, sözleşmeler, mutabakat muhtıraları,
itilafnameler, diğer iş ve sözleşme düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için, kişisel verileri
toplar ve işler. Bu, Ball ile müşterileri, satıcıları ve tedarikçileri arasındaki iletişimleri, işbirliğini ve ortaklığı
sağlamak için, müşterilerin, satıcıların ve tedarikçilerin çalışanları ile ilgili kişisel verilerin toplanmasını içerebilir.
c.
Meşru İş Sebepleri: Ball ayrıca, üçüncü taraf ilişkilerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak için, operasyonel
değişiklikler, satıcı yönetimi, maliyet analizleri ve diğer yaygın iş operasyonları da dahil olmak üzere, meşru ticari
sebelerle verileri işler.
d.
Onay: Ball, bireyin onayına dayanarak müşterilerden, satıcılardan ve tedarikçilerden kişisel veriler
toplayabilir. Bu, ayrıntılı finansal, kişisel, diğer kişisel ve hassas kişisel bilgilerin elde edilmesini içerebilir. Gönüllü
olarak rıza gösteren bireyler, Gizlilik Politikası – Genel'de belirtildiği gibi, ilgili şirket veri koruma ofisi ile iletişime
geçerek istedikleri zaman onaylarını geri çekebilirler BURADAN.
e.
Yasal Savunma: Belirli durumlarda müşteriler, satıcılar ve tedarikçilerle ilgili kişisel veriler, yasal bir
savunmanın parçası olarak işlenecektir.
4.
Şirket hangi verileri işliyor? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 5'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket, müşteriler,
satıcılar ve tedarikçiler ile ilgili verilerin işlenmesi için aşağıdaki ek dayanakları kullanabilir:
a.
Müşteri İlişkileri: Şirket, isim, iletişim bilgileri, e-posta adresleri ve diğer hassas olmayan kişisel veriler
dahil olmak üzere, müşterilerimizin temsilcilerine ilişkin kişisel verileri işler. Bir temsilcinin kişisel hayatı
hakkında, iş ilişkisinin bir parçası olarak isimleri, doğum tarihleri veya iş bağlantılarının aileleri ile ilgili diğer
bilgiler gibi sınırlı bilgiler işlenebilir. Sadece mülk sahipliği veya diğer benzer tüzel kişiler söz konusu olduğunda,
kişisel garantiler veya ek teminat gerektiren kredi başvurularının sunulduğu durumlarda kişisel finansal bilgiler
işlenebilir.
b.
Satıcı İlişkileri: Şirket, isim, iletişim bilgileri, e-posta adresleri ve diğer hassas olmayan kişisel veriler dahil
olmak üzere, satıcılarımızın temsilcilerine ilişkin kişisel verileri işler. Bir temsilcinin kişisel hayatı hakkında, iş

ilişkisinin bir parçası olarak isimleri, doğum tarihleri veya iş bağlantılarının aileleri ile ilgili diğer bilgiler gibi sınırlı
bilgiler işlenebilir.
c.
Tedarikçi İlişkileri: Şirket, isim, iletişim bilgileri, e-posta adresleri ve diğer hassas olmayan kişisel veriler
dahil olmak üzere, tedarikçilerimizin temsilcilerine ilişkin kişisel verileri işler. Bir temsilcinin kişisel hayatı
hakkında, iş ilişkisinin bir parçası olarak isimleri, doğum tarihleri veya iş bağlantılarının aileleri ile ilgili diğer
bilgiler gibi sınırlı bilgiler işlenebilir.
5.
Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 5'te açıklanan bilgilere ek olarak, şirket,
kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcılarla paylaşabilir:
a.
Dahili Alıcılar: Şirket içindeki bazı departmanlar, bilhassa işleri müşteriler, satıcılar veya tedarikçilerle
çalışma ile ilgiliyse, siteye gelen ziyaretçilerden elde edilen kişisel verileri “bilmesi gereken” temelinde ele alır ve
işler. Bu, aşağıdaki departmanları içerebilir: finans, kaynak bulma, ticari, küresel iş hizmetleri (hesap alacakları,
ödenecek hesaplar vb.), haberleşme, sürdürülebilirlik, denetim, hukuk ve iç ile dış iş operasyonlarında ve
etkileşimlerinde gerekli olan, “bilmesi gereken” esasına dayanan diğer benzer departmanlar ve bölümlerdir.
b.
Dış Alıcılar: Şirket ayrıca bazı verileri belirli amaçları gerçekleştirmek için, belli işlevlerde ve Ball
operasyonları için gerekli idari sorumluluklarda Ball'a yardımcı olan üçüncü taraf yükleniciler, üçüncü taraf
denetçiler, koleksiyon ajansları, hukuk firmaları ve diğer benzer üçüncü taraflar dahil, Ball tarafından sözleşme
yapılan üçüncü taraflara aktarabilir. Ball, sizinle ilgili kişisel verileri pazarlama amaçlı kullanmaları için üçüncü
taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz.
6.
Verilerim farklı ülkelere aktarılacak mı? Ball, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın
birçok ülkesinde ofisleri bulunan küresel bir organizasyondur. Sonuç olarak, Ball kişisel verilerinizi Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Ball'a, dünya çapındaki herhangi bir Ball yan kuruluşuna veya bu Gizlilik Politikası'nda açıkladığımız gibi
üçüncü taraflara ve iş ortaklarına aktarabilir.
Ball Corporation, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı programları kapsamında belgelendirmenin yanı sıra, Ball
kuruluşları ve dış organizasyonları ile uygun anlaşmalara girmek de dahil, kişisel verilerinizi korumak için yeterli kurumsal
ve teknik güvenceler sağlamak için adımlar atmıştır. Ball'un AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikaları hakkında
daha fazla bilgiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.
7.
Kişisel verilerimi vermeyi reddedersem ne olur? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 12'de açıklanan bilgilere ek
olarak, iş ilişkisini sürdürmek için gerekli kişisel bilgileri vermeyi reddetmek, sözleşmelerin iptal edilmesine, Ball'un
sözleşmeli olduğu mal veya hizmetlerin teslimini etkileyebilecek iş operasyonlarında aksamalara, işlenen mal veya
hizmetler için gecikmelere veya ödeme alınamamasına ve diğer benzer etkilere neden olabilir.

Bu bildirim hangi web siteleri için geçerlidir? Gizlilik Politikası - Genel, Bölüm 13'te açıklanan bilgilere ek olarak, bu
bildirim https://ballcorp.force.com/CustomerPortal, https://printguides.ball.com/, https://voc.ball.com/, ve gelecekte
eklenebilecek diğer web siteleri için geçerlidir.

Çerez Politikası
1.
Giriş: Ball Corporation, onun ortaklıkları ve bağlı kuruluşları (“Şirket” veya “Ball”), etkileşim içinde bulunduğumuz
herkesin kişisel verilerini korumayı taahhüt eder. Ball, şirketin işlediği kişisel verileri korumak için hem teknik hem de
kurumsal önlemler almıştır. Bu Gizlilik Bildirimi'nin amacı, şirketin işlettiği web sitelerini ve sistemleri (topluca “Site”
olarak anılacaktır) genel kullanımınız, ayrıca kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve yükümlülükleriniz konusundaki şirketin
üstlendiği işlem faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmektir.
2.
“Çerezler” ile neyi kastediyorsunuz? Ball, web tarayıcınızın Ball'un web sitelerine gönderdiği belirli standart
bilgileri toplayan, bazen "çerezler" olarak adlandırılan otomatik veri toplama araçlarını kullanır. “Çerez” terimi, siteye
erişmek için kullandığınız cihazdaki bilgileri depolayan ve bunlara erişen tüm teknolojileri ifade eder. Cihazınız, internete
erişen bir bilgisayar, tablet, telefon veya diğer bir mobil cihaz olabilir.
Farklı davranan ve farklı işlevler sunan değişik çerez türleri vardır. Örneğin, bazı çerezler doğrudan Ball tarafından
("birinci taraf çerezleri") veya Ball adına, analiz şirketleri gibi üçüncü taraflarca ("üçüncü taraf çerezleri") sunulur. Diğ er
çerezler, kullandığınız web tarayıcısı açık olduğu sürece çalışır (“oturum çerezleri”), cihazınızdaki web tarayıcı
uygulamasını kapattığınızda otomatik olarak silinir. Web tarayıcısı kapatıldıktan sonra bile, cihazınızı tanıyan diğer
çerezler ("kalıcı çerezler") web tarayıcınızı tekrar açtığınızda çalışır.
3.
Bu araçlardan ne tür bilgiler topluyorsunuz? Bu veri toplama araçları, siteye, kullandığınız web tarayıcısının türü
ve web sitemize geldiğiniz web sitesinin adresi (örneğin, Ball Corporation'ı aramak için kullanılan bir arama motoru) gibi
bilgiler gönderir. Bu araçlar ayrıca, internet protokol adresiniz ve tıklama akışı davranışınız hakkında bilgi toplayabilir.
Dahili Protokol adresi, İnternet'e her bağlandığınızda bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza otomatik olarak atanan bir
numaradır. Numara, bulunduğunuz ağın türüne bağlı olarak internet servis sağlayıcınız veya bilgi teknolojisi
departmanınız tarafından atanır. Sayı, web sunucularının cihazınızı bulmasını ve tanımlamasını sağlayan benzersiz bir
adrestir.
Tıklama akışı davranışı, internet kullanımınızı ifade eder. Bu, hangi sayfaları görüntülediğinizi ve interneti kullanırken
hangi bağlantıları tıkladığınızı içerebilir. Bu araçlar, internet deneyiminizi daha kolay ve daha verimli hale getirmenize
yardımcı olur. Ayrıca kullanımınıza göre özelleştirilmiş bir internet deneyimi sağlayabilir ve döndüğünüzde sizi tanıyabilir.
4.
Ball ne tür çerezler kullanır? Ball, web sitesindeki harita özelliklerinin işlevselliğini sağlayan veya müşteri
isteklerini sunucuda yönlendiren çerezler gibi, sitenin çalışması için gerekli olan çerezleri kullanır. Bir Web içeriğini sosyal
medya platformları üzerinden paylaşma gibi işlevlerin etkinleştirilmesi tarzı kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için,
diğer çerezler kullanılır. Diğer çerezler, reklam verenlere web kullanımınız hakkında bilgi sunabilir ve bu da reklam
verenlerin kişiselleştirilmiş web deneyimleri oluşturmasını sağlar.
5.
Sitedeki "çerez" tercihlerimi nasıl güncelleyebilirim? Site şu anda çerez tercihlerini değiştirme veya bazı gereksiz
çerezleri devre dışı bırakma olanağını sunmamıştır. Ball, bu yeteneği geliştirmek için sağlayıcılarıyla birlikte çalışmaktadır
ve bu özellik mevcut olduğunda bu politikayı güncelleyecektir.
Ancak, web tarayıcınız, ziyaret ettiğiniz web sitelerine sinyal gönderen bir "izleme yapmama" özelliğini etkinleştirmenize
olanak verebilir. Bu sinyaller, web sitelerine çevrimiçi etkinliklerinizin izlenmesini istemediğinizi bildirir. "İzleme
yapmama" özelliği etkinleştirilmiş web tarayıcıları çerezleri yine de kabul edebileceğinden, bu, çerezleri engellemekten
veya silmekten farklıdır.

6.
Başka sorularım olursa kiminle iletişime geçebilirim? “Çerezler” ve Ball'un bu araçları kullanma şekli ve bu
araçlar tarafından toplanan bilgiler hakkında daha fazla sorunuz varsa, lütfen bölgesel kritik veri koruma ekibiyle iletişime
geçin:
Kuzey Amerika Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
cdpna@ball.com
Güney Amerika Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
Avenida das Américas
3434-Condomínio Mario Henrique SimonsenBloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica
Rio de Janeiro 22640-102
Brasil
cdpsa@ball.com

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Veri Koruması
Kritik Veri Koruma Ekibi
100 Capability Green
Luton LU1 3LG
United Kingdom
cdpeu@ball.com
Asya Pasifik Veri Koruma
Kritik Veri Koruma Ekibi
Units 1610 – 1619, Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Rd. West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
cdpapac@ball.com

Ball'un Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikaları ile ilgili başka sorularınız varsa, cevaplara şu bağlantıdan BURADAN
ulaşılabilir.

