ÖZER-KA ÇELİK KAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI
AMAÇ
İşbu Politika, şirketimizin resmi internet sitesinde ve uygulamalarında kullanılabilecek
çerezler konusunda site ziyaretçilerini bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır.
ÇEREZ NEDİR?
Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir.
Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki
ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. Bu sayede internet sitemizi
bir sonraki ziyaretinizde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilerek sitemize giriş yaptığınız cihaz
otomatik olarak tanınır ve ayarlarınız sizlere kullanım rahatlığı sağlamak için geri yüklenir.
Sitemiz tarafından çerez yöntemiyle kaydedilen bilgiler sizin sunduklarınızla sınırlıdır.
Sitemizde paylaşmadığınız bilgilere erişilemez. Ayrıca, çerezler, bilgisayarınızdaki diğer
dosyalara ulaşamaz.
NE İÇİN KULLANILIR?
Çerezler, Sitemize giriş yaptığınız cihazdaki eylem ve tercihlerinizi kaydederek internet
sitemizi iyileştirmek ve aynı cihazdan tekrar giriş yaptığınız takdirde kaydedilen ayarların
otomatik olarak yüklenmesiyle sizlere kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılır.
ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?
1. Çerez yönetimi bakımından:



Birinci Taraf Çerezleri: Tarafımızca oluşturularak internet sitesine konulan ve
bizim kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir.
Üçüncü Taraf Çerezleri: İş birliği yaptığımız üçüncü kişiler tarafından oluşturulan
ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak ifade edilmektedir.

2. Saklama süresi bakımından:



Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca
silinen çerezlerdir
Kalıcı Çerezler: Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar
kayıtlı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, tarayıcınızı açıp internete tekrar giriş
yaptığınız zaman internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak amacıyla
kullanılır.

3. Kullanım amacı bakımından:







Performans Çerezleri: İnternet sitesindeki dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerinin
kaydedilmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim
sunulmasını amaçlamaktadır.
Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek amacıyla kullanılan
sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgilerin
toplanması için bu tür çerezler kullanılır.
Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan
çerezlerdir.
Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre, kullanıcıya
kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir.

ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
https://www.ozer-ka.com internet sayfamızda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla

zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden bu çerezler devre dışı
bırakılamamaktadır. Sitemizde kullanılan zorunlu çerezleri, “Gizlilik Tercih Paneli” üzerinden
görüntüleyebilirsiniz.
Zorunlu çerezler dışında kalan çerez türlerini, tarayıcınızın ayarlar bölümünden reddedebilir
veya silebilirsiniz.
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