SVB KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇEREZ(“COOKIE”) POLİTİKASI
İşbu Çerez Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi 208. Sokak No:11 Nilüfer/BURSA adresinde mukim SVB Kataforez Yüzey Kaplama Metal Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti
(bundan böyle “SVB Karaforez” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
SITEMIZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); SVB Kataforez tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta
olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde
kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
ÇEREZ(“COOKIE”) NEDİR?
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer
formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve
sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili
kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
ÇEREZLER NE AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla
başvurulmaktadır:
§
§
§
§

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin; sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin doğru
yerlerde görüntülenmesi)
Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin; tercihlerinize özel
hizmetlerin sunulması)
İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin; hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale
getirilmesi)
Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin; internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil tercihi ve diğer
tercihler)

ÇEREZLERIN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBILIRIM?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe
Analytics
Google
Adwords
Google
Analytics
Google
Chrome
Internet
Explorer
Mozilla Firefox
Opera

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

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

SVB Kataforez, mevcut çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni
çerezler ekleyebilir. Bu itibarla işbu politika metninin içeriği gerektiği takdirde SVB Kataforez tarafından güncellenebilir.
Çerezler ile elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ile açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı
olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir. Bu veriler, SVB Kataforez’in hizmet aldığı
üçüncü kişilerle, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir ve Türkiye içi veya dışındaki sunucularda saklanabilir.
KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki ilgili kişi taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”
uyarınca http://www.svbkataforez.com.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

