ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler; bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması,
kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha
uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir
internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla, internet sitesi veya mobil
uygulamayı ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan Daio’ya ya da üçüncü şahıslara ait
küçük metin dosyaları veya bilgi/veri parçacıklarıdır.
İnternet Sitesine ait kullanım bilgileriniz, bahsi geçen Çerezler ile elde edilmektedir.
Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını
kolaylaştırır. Çerezler, Daio tarafından yürütülen internet sitesinin kaç kişi tarafı ndan
kullanıldığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar
kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış
kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar.
Çerezler genellikle alındıkları internet sitesinin adını, çerez kullanım ömürlerini
(cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfî şekilde oluşturulan kendine
özgü bir sayı değeri içerir. Ayrıca çerezler, internet sitemizin, tercihlerinizin, siteyi tekrar
ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı olurlar.
Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?
Çerezler özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır;








Siteye üye olarak giriş yapanların kimliklerinin tespit edilmesi,
İnternet Sitesini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi
alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,
İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin
kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması,
İnternet reklamcılığı, Targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme),
çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve
hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak
önerilerde bulunmak,
Trafik istatistikleri oluşturmak,
İnternet Sitesinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.

Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla
kullanılmamaktadır ancak spesifik olarak kullanılan cihazı ve başka veriler ile birlikte
cihazı kullanan veya cihazla ilgili kişiyi (cihazın sahibi olabilir) belirlemek için
kullanılabileceği haller mümkün olabilir, bu kapsamda çerezlerin kişisel veri olarak
değerlendirilmesi mümkün olsa da Çerezler, Aydınlatma Metninde ve bu Politika’da
belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

Çerez Kullanımını kabul etmekle, kişisel verilerinizin Aydınlatma Metni ve bu
Politika kapsamında işlenmesine rıza göstermektesiniz.
Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?
İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek
ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler
cihazınızda depolanabilir:




Sosyal Ağ İçerikleri:Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda
yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili
sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir.
Flash Çerezleri:Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç,
çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek
için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın
kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir.

Çerez kullanımı zorunlu mudur?

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi
bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya
engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda
da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın
çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği
takdirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri
çalışmayabilir.
Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel
bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder
biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ziyaretçi
veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş
olduğu kabul edilir.
Bu ayarları, cihazınızda hâlihazırda mevcut çerezleri silecek, çerezleri engelleyecek veya
cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızdaki
"Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızı
ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar
girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.
Örneğin internet sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya internet sitesini
ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

