ROPİX GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez Politikası
Şirketimiz, siz değerli müşterilerimize sunduğu çalışmaları yerine getirirken web
sitesinde Çerez (Cookie)’ler kullanmaktadır. www.ropixgiyim.com sitesini ziyaret ederek web
sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.
Çerez Nedir?
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen bilgi içeren küçük elektronik
dosyalardır. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının
otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb.
bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur.
Çerez türleri;
Çerez Türü
Oturum
Çerezleri

Açıklama
Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler
olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son
Kalıcı Çerezler
kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve
Zorunlu
sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan
Çerezler
çerezlerdir.
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması,
İşlevsel
ve sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla
Analitik
kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.
Çerezler
Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin
sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz
sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler
oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve
farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu
Takip Çerezleri
tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama
faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile
kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız
özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Genel hatlarıyla çerez kullanma amaçlarımız:
•
•
•
•
•

Web sitelerindeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin, sonraki ziyaretlerini,
kişiselleştirebilme amacıyla kaydedilmesi,
Web sitemizi ziyaret deneyiminizi iyileştirmek için,
İlginize yönelik ürün ve hizmet tanıtım çalışması amacıyla,
Web sitemizi tercihlerinize göre özelleştirmek,
Web sitesi performansının artırılabilmesi içindir.

Kullandığımız herhangi bir çerez içerisinde kullanıcıların gizli bilgileri tutulmamaktadır.
Tarayıcınızı yapılandırmazsanız, bu web sitesi tarafından sağlanan çerezleri kabul
edeceğinizi lütfen unutmayın.

Çerezleri kapatmak için;
•
•
•
•
•

Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını
kapat” seçeğini kullanabilirsiniz.
Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar”
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Firefoxkulllanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox
kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Safari kullananlar için: “Tercihler/Gizlilik Öğesi/ Web Sitesi Verileri/Bir veya daha fazla
web sitesini seçin/Tümünü sil

Politika Değişikliklerine ilişkin Uyarımız
Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel
politika Kullanıcılarımıza şeffaflık sağlamak ve veriyi ne şekilde topladığımız ve ne amaçla
kullandığımızı bilgilendirmek adına web sitemizde sunulacaktır.

