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Məxfilik siyasəti 

Esplanade Market Solutions Müştərilərin öz şəxsi məlumatlarını məxfi saxlamaq hüququna 

hörmətlə yanaşır. 

Esplanade Market Solutions şirkətinin məxfilik siyasəti xidmətlərin göstərilməsi prosesində 

Esplanade Market Solutions tərəfindən alınan Müştərilərin şəxsi məlumatlarının və maliyyə 

informasiyasının müdafiəsinə yönəldilmişdir. 

Verilənlərin (məlumatların) təhlükəsiz mühafizəsinin təmin edilməsi üçün Esplanade Market 

Solutions Müştərilərin məxfi informasiyasını etibarlı şəkildə qoruyan ən mütərəqqi 

texnologiyalardan istifadə edir. Broker hesabının qeydiyyatı zamanı Müştərinin özü barədə 

verdiyi şəxsi məlumatları Esplanade Market Solutions yalnız müştəri ilə əlaqə qurmaq və 

Müştəri qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədilə üçün istifadə edir. Esplanade 

Market Solutions qanunvericilik çərçivəsində tələb olunan hallar istisna olmaqla, Müştərilərin 

şəxsi məlumatlarının açıqlanmamasına zəmanət verir. 

Esplanade Market Solutions şirkətində qeydiyyatdan keçməklə, Müştərilər öz şəxsi 

məlumatlarını Esplanade Market Solutions ilə paylaşmağa, yəni bu məlumatların Müştərinin 

şəxsiyyətini təsdiq etmək və onların broker hesabının təhlükəsizliyinin təmin etmək məqsədilə 

Esplanade Market Solutions tərəfindən istifadə olunacağına razı olduqlarını təsdiq etmiş olurlar. 

Bu məlumatlar ciddi yoxlama prosedurlarına uyğun olaraq toplanır, çirkli pulların yuyulması 

üzrə beynəlxalq əməliyyatların qarşısının alınması və Müştərilərin ticarət fəaliyyətinin 

qorunmasının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə istifadə olunur. Müştərilər onların 

şəxsiyyəti barədə dürüst, yenilənmiş və dəqiq məlumat verməyi öhdələrinə götürürlər. Bundan 

başqa, onlar öz adlarından qeydiyyatdan keçdiklərini, öz adlarından ticarət aparacaqlarını, 

fırıldaqçılıq sayıla biləcək istənilən üsullarla hərəkət etmək imkanını heç vaxt 

axtarmayacaqlarını və istifadə etməyəcəklərini, heç bir halda özlərini başqa adlar altında təqdim 

etməyə çalışmayacaqlarını və təqdim etməyəcəklərini qəti şəkildə bəyan etməlidirlər. 

Broker xidmətlərinin təqdim edilməsi prosesi Müştərilərin ticarət əməliyyatları haqqında 

informasiyanın emalını və saxlanmasını özündə birləşdirir. İnformasiyanın bütövlüyünün 

(məxfiliyinin) saxlanması və onun sızmasının istisna edilməsi üçün Esplanade Market Solutions 

müdafiəli verilənlər bazasından istifadə edir. Esplanade Market Solutions şirkəti ilə Müştərilər 

arasında qarşılıqlı təmas vaxtı müxtəlif növ informasiya mübadiləsi aparılır ki, bunlara Müştəri 

tərəfindən ötürülən informasiya materiallarını, Müştərilərin Şirkətə müraciətlərini, Cookies, IP-

ünvanlarını və s. aid etmək olar. Bütün bu məlumatlar Esplanade Market Solutions tərəfindən 

istisnasız olaraq servislərin normal işini təmin etmək, optimal əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq, 

broker hesablarının təhlükəsizliyini təmin etmək, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparmaq 

məqsədilə istifadə olunur. 

Esplanade Market Solutions yalnız ən mütərəqqi və etibarlı müdafiə texnologiyalarından istifadə 

edir və onları mütəmadi surətdə yeniləyir. 

Başa düşmək vacibdir ki, İnternet şəbəkəsi informasiyanın ötürülməsi üçün təhlükəsiz vasitə 

deyil və İnternet üzərindən ötürülmə prosesində texniki nasazlıqlar baş verdikdə onun sızma riski 

mövcuddur. Bununla əlaqədar olaraq, Müştərilərin, əgər Müştəri sazişinin şərtləri ilə, İstifadəçi 

sazişinin şərtləri ilə və digər Esplanade Market Solutions şərtləri ilə ziddiyyət təşkil etmirsə, öz 

şəxsi məlumatlarını Esplanade Market Solutions şirkətinə ötürmək üçün istənilən digər ötürmə 

üsulunu seçmək hüququ vardır. Esplanade Market Solutions Müştərilərin məlumatlarının 
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təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün kompleks tədbirlər görür, lakin fors-major halları zamanı 

(texniki nasazlıqlar, xaker hücumları və s.) onun toxunulmazlığına zəmanət verə bilməz. 

Esplanade Market Solutions Müştərilərin şəxsi məlumatlarını, əgər bunu qanunvericilik tələb 

edirsə, dövlət idarəsinə təqdim edə bilər. Esplanade Market Solutions Sizin şəxsi məlumatlarınızı 

qabaqcadan razılıq olmadan üçüncü şəxslərə açıqlamayacaqdır. 

Müştərinin Esplanade Market Solutions şirkətinin veb-saytı ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğu 

barədə məlumatların toplanması məqsədilə cookies-lərin yerləşdirilməsindən əlavə, verilənlərin 

toplanması proseduruna müştəri haqqında əlçatan, Esplanade Market Solutions ilə paylaşmağa 

razılıq verdiyi məlumatların toplanması da daxildir. Müştəri məlumatlarının toplanması üçün bu 

alətlər Müştərinin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə istifadə olunur və Esplanade 

Market Solutions tərəfindən Müştərinin hesab məlumatlarının yoxlanılması ilə əlaqədar 

toplanmış bütün məlumatlar konkret olaraq Müştərinin məxfiliyinin və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məqsədilə yalnız Esplanade Market Solutions əməkdaşlarına və nümayəndələrinə 

əlçatan olacaq. 

Esplanade Market Solutions heç vaxt indiki və keçmiş Müştərilərinin şəxsi məlumatlarını, yaxud 

istənilən digər məxfi informasiyasını onların xüsusi yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslərə, 

qanunvericiliyə uyğun olaraq onların açıqlanması tələb olunan konkret hallar istisna olmaqla, 

yaxud müəyyən səbəblərdən Müştərilərin hesablarının müdafiəsi və şəxsi məlumatlarının 

təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə onların şəxsiyyətinin yoxlanılmasını tələb edən 

hallar istisna olmaqla, açıqlamır. 

Esplanade Market Solutions bildirir ki, əməkdaşların və nümayəndələrin kadr-uçot məlumatları 

məxfi məlumatlardır. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bu informasiya 

Müştərilərə və/və ya digər şəxslərə verilmir. 

Esplanade Market Solutions şirkəti məxfilik siyasətini vaxtaşırı olaraq dəyişə bilər və istənilən 

belə dəyişiklik barədə sizə xəbər veriləcəkdir, çünki bunun üçün Sizin razılığınız lazımdır. Əgər 

şəxsi məlumatlarınızın Esplanade Market Solutions tərəfindən necə idarə olunması barədə 

şikayətiniz və ya hər hansı istəyiniz varsa, buyurun, bizimlə əlaqə saxlayın. 

 


