GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI METNİ
●
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek
için “çerez (cookie)” kullanıyoruz. Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım
amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
●
Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde tarayıcı ayarlarından çerezleri silmeniz ya
da engellemeniz mümkündür.
●
TARAYICINIZDAN ÇEREZ AYARLARINIZI DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZ SÜRECE BU SİTEDE
ÇEREZ KULLANIMINI KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILMAKTADIR.
ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
●
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya
ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığıyla ilgili internet sitesi
kullanıcının önceki ayarlarını hatırlar, kişinin siteyi kullanmasını kolaylaştırır, site üzerinden sunulan
özelliklerin kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmesi sağlanır. Çerezler bu ve benzeri amaçlarla
dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
ÇEREZLERLE HANGİ TÜR VERİLER İŞLENMEKTEDİR?
●
Çerezler, türlerine göre değişmekle birlikte, genel olarak, Web Sitesi’ne erişim sağlanan cihazda
tarama yapmakta ve kullanım tercihlerine ilişkin veri toplamaktadır. Bu veriler, erişilen sayfaları,
incelenen hizmet, Web Sitesi’nde yapılan gezintiye ilişkin bilgileri kapsamaktadır.
KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
●
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için
gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç
vardır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup herhangi bir pazarlama
amacı doğrultusunda kullanılamaz.
●
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım
deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi, ayarlarınızı hatırlamak, Web
Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.
●
Analiz/Performans İçin Gerekli Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin geliştirilmesine
yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgi toplar, sitenin
gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde, hataların tespitinde kullanılır.
●
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi
çekebilecek içerikleri saptayarak sunulması için kullanılmaktadır. Bu çerezler ile kullanıcıya ilgili ve
kişiselleştirilmiş reklamlar gönderilmesi ve reklam kampanyalarının etkinliğinin ölçülmesi
sağlanmaktadır.
SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
●
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı
tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site
hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
●
Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için
kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya
belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere
hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri
kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının
IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
●
Sitemizde, sitenin sunucusu tarafından yerleştirilen birinci taraf çerez olarak PHPSESSID çerezi
kullanılmaktadır. Bu çerez bir tür oturum çerezidir (session cookie).
●
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
●
Çerez verileri, tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan bu bilgiler
cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim
kapatılabilmektedir.
●
Çerezlerin kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak silme şekli değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıntılı
bilgi tarayıcıların yardım menülerinde bulunmaktadır.
●
Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi halinde web sitesi ve dijital platform düzgün
çalışmayabilir.
Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

DETAYLI BİLGİ
Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir ve bu verilerin korunması kurumumuzun temel
prensipleri arasındadır. Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı KVKK Aydınlatma Metnine “www.orbel.com.tr” web sitesinden
ulaşabilirsiniz.

