TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI
ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya
da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan
oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi
kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle
ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine
aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?
TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. AŞ. çerezleri;


Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin
sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması,



Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Polonez web sitesini ilgi
ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız.
Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve
deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların
sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir
araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı
olmaları

amacıyla

kullanmaktayız.

Bu

veriler,

sizin

kimliğinizi

tanımlamamızı

sağlayabilecek bilgiler değildir.


Kişiselleştirme,

hedefleme

ve

reklamcılık

faaliyeti

gerçekleştirmek.

Örneğin,

ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili
reklam gösterilmesi,

amacı ile kullanmaktadır,
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Sınıflandırma: Genel

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. AŞ. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE
YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANMAKTADIR?
Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Trakya Et ve Süt
Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından işletilen web sitesini ve/veya Trakya Et ve Süt Ürünleri San.
Tic. A.Ş.’nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü
reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.
Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve Trakya Et ve Süt
Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına
yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Trakya Et ve Süt
Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf
çerezi yerleştirilebilir.
Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir
web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri
ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki
bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha
fazla

bilgi

için

(reddetme

seçenekleri

dahil),

şu

adresi

ziyaret

edebilirsiniz:

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
ÇEREZ YÖNETİMİ
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip,
izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:


Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini
tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.



İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar”
Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez
yönetimizi gerçekleştirin.



Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini
tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak
çerez yönetiminizi yapınız.



Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
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Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve
Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.



Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez
yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/
adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz
(https://www.eff.org/tr/privacybadger)



Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar
Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü
(https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam
edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı
olabilir.
ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
Polonez Sitelerinde iki tür cookie kullanılabilir; “oturum cookie’leri” ve “kalıcı cookie’ler”.
Oturum cookie’leri, Polonez sitesinden ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici cookie’lerdir.
Bir kalıcı cookie, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır.
(Cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o cookie’ye ait süreye veya “ömre”, ve
tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak,
tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü
partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, Polonez sitelerine gelen ziyaretçilere dair
web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner reklamlarının daha etkili bir şekilde
görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler
kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi
Oturum Çerezleri

ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
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Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel
amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün
bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan
çevrimiçi

formları

doldurmanızın

sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak,
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet
sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu

tür

çerezler

ziyaretçi

tercihlerini

hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar
vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım
amacınız

gibi

hususlar

göz

önünde

bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması
için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla
tekrardan ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir
çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise,
sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz
anlaşılır

ve

size

iletilecek

içerik

bu

doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere
daha iyi bir hizmet sunulur.
Teknik
Teknik Çerezler

çerezler

ile

Site’nin

çalışması

sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan
sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site’ye
giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler
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ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir
sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek,
kullanıcının her sayfada şifresini yeniden
girmesi önlenir.
Site’de kullanıcılara sunulan reklamları
özelleştirmek

Hedefleme/Reklam Çerezleri

reklamların

ve

zaten

tekrar

görüntülenmiş
gösterilmesini

engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kullanıcıların

tercihlerini

farklı

Site

sayfalarını ziyarette de hatırlamak için

Kişiselleştirme Çerezleri

kullanılan

çerezlerdir.

Örneğin,

seçmiş

olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin
sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların
Analitik Çerezler

tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların
üretimini sağlayan çerezlerdir.

Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie

Cookie Adı

Cookie Amacı

Servis

Cookie

Cookie

Tipi

Süresi

Sağlayıcı
Google

Google Analytics

http://www.polonez.com.tr Kalıcı,

Tarayıcı

/ ve diğer web sitelerinde oturum

Session

nerelerde

gezdiğiniz

ve ve
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Google

Google Maps

neler yaptığınız hakkında üçüncü

süresi

isimsiz toplu veriler sağlar.

boyunca

parti

Polonez web sitelerindeki Kalıcı,

Tarayıcı

çeşitli işlevleri destekler.

oturum

Session

ve

süresi

üçüncü

boyunca

parti
DoubleClick IDE

Bu

tanımlama

bilgileri, Kalıcı

389 Gün

sitemizde reklam ortaklarımız
tarafından ayarlanır. Bunlar,
ilgili şirketler tarafından ilgi
alanları profilinizi oluşturmak
ve

diğer

sitelerde

reklamlar

alakalı

göstermek

için

kullanılabilir.

DoubleClick DSID

Bu

tanımlama

bilgileri, Oturum

Tarayıcı

sitemizde reklam ortaklarımız ve üçüncü Session
tarafından ayarlanır. Bunlar, parti
ilgili şirketler tarafından ilgi

süresi
boyunca

alanları profilinizi oluşturmak
ve

diğer

sitelerde

reklamlar

göstermek

alakalı
için

kullanılabilir.

6

