ÇEREZ POLİTİKASI
Çerezlerin rolü ve tanımı
Çerez, belirli web sayfalarına eriştiğinizde bilgisayarınıza indirilen bir dosyadır. Çerezler,
bir web sitesinin, başka şeylerin yanı sıra, bir kullanıcının veya onun bilgisayarında
gezinme alışkanlıklarıyla ilgili bilgileri saklamasını ve almasını sağlar. İçerdikleri bilgilere
ve bilgisayarınızı kullanma şeklinize bağlı olarak, çerezleri kullanıcıyı tanımak için
kullanılabilir.
Bu site hangi çerez türlerini kullanıyor?
1. Performans Çerezleri
Bu çerezler, web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplar (örneğin, ziyaret
ettiğiniz sayfalar veya bir hata oluşursa) ve sorunları çözmemize, kullanıcı sayısını
belirlememize veya web sitesinin kullanımını ölçmemize yardımcı olur. Toplanan tüm
bilgiler tamamen anonimdir ve sitemizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur ve
gezinmeyi kolaylaştırmak için uygun geliştirmeleri yapar.
Bu çerezleri kullanarak:
Sitenin kullanılabilirliğini anlamak için siteye göz atarken faydalı bilgileri yeniden
oluşturabiliriz, ve gerekli iyileştirmelerin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu çerezler
hakkınızda reklam amaçlı kullanılabilecek hiçbir bilgi toplamaz, veya belirli bir ziyaretin
ötesinde tercihleriniz (örneğin kullanıcı verileriniz gibi) hakkındaki bilgiler.
2. İşlevsel Çerezler
Bu çerezlerle amacımız kullanıcı deneyimini geliştirmek. Belirli ayarları hatırlamak veya
sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için size ulaşabilecek belirli hizmetler veya
mesajlar sağlamak için kullanılırlar. Örneğin, sitenin sayfaları ziyaret etmeyi seçtiğiniz
ülkeyi veya dili hatırlamasını sağlar. Bu çerezler pazarlama amaçlı kullanılmaz.
Bu çerezleri kullanarak:
Sayfaya dönerken müşteri giriş bilgilerinizi hatırlayın. Sizinle ilgili reklam amaçlı
kullanılabilecek hiçbir bilgi toplamazlar, veya belirli bir ziyaretin ötesinde tercihleriniz
(kullanıcı verileriniz gibi) hakkındaki bilgiler.
3. Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler üçüncü şahıslar tarafından yönetilmektedir. Terminal kullanıcısının
bilgisayarına, bu web sitesinin editörü tarafından yönetilmeyen bir makineden veya
alandan değil, çerezlerden elde edilen verileri işleyen başka bir varlık tarafından
gönderilirler. Bu nedenle, bu araçları, bu tür çerezlerin üçüncü taraf kullanımını
kısıtlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, bazıları videoları görüntülemek veya indirmek
veya sosyal ağlarda içerik paylaşmak (Facebook, Twitter veya Google) için belirli
hizmetler sunan diğer web sitelerine bağlanmak için kullanılır. Diğer durumlarda,
tercihlerinize göre diğer web sitelerinin reklamlarını da değiştirebilirler.
Bu çerezleri kullanarak :
Reklamları diğer web sitelerinde veya sayfalarda gösterecek şekilde uyarlamaya
yardımcı olacak sosyal ağlara bağlanmamıza, videoları izlememize veya indirmemize,
ziyaretiniz hakkında bilgi toplamamıza izin verin. Aynı şekilde, bir web sayfasını ziyaret
ettiğinizde veya ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir reklam veya tanıtım
malzemesinin gösterildiği herhangi bir e-postayı açtığınızda tarayıcınıza bir çerez
yerleştirilmiş olabilir. Bu, yaptığınız aramalarla ilgili daha fazla tanıtım göstermemize,

reklamlarımızla ilgili yayınlanmış kontrolü geliştirmemize yardımcı olacaktır. Örneğin,
görüntülenme sayısı, nerede göründükleri, ne zaman yayınlandıkları vb.
Çerezlerin iptal edilmesi ve kaldırılması:
Bilgisayarınıza yüklenen çerezleri bilgisayarınıza yüklenen tarayıcı seçeneklerini
yapılandırarak izin verebilir, engelleyebilir veya silebilirsiniz. Bu, tarayıcınızda çerezlerin
kullanımına izin vermiyorsa, web sitemizin herhangi bir bölümüne erişemeyebilir.
Tarayıcınızda çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için, lütfen aşağıdaki bağlantıları
ziyaret edin:
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Explorer http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
Ayrıca, çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen e-posta:
home@copreci.es

