1. Veri sorumlusu
Biz, D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. (Dikilitaş Mahallesi,
Üzengi Sokak No:8 Büyükhanlı Plaza 34349 Beşiktaş / İstanbul) (“Nusr-Et”, “Biz”), web
sitelerimizin çerezlerinin, takip araçlarının ve sosyal medya eklentilerinin kullanımı hakkında
sizi bilgilendireceğiz.
2. Tanım
Web sitelerimizde “Çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler, web sitelerimizden bilgisayarınızın
veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde orada saklanan
küçük metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında veya web sitemize yapacağınız bir
sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydedecektir. Web sitelerimizi
tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede
bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih
ettiğiniz ayarlar yüklenir. Bu, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek
kalmaması avantajını sunar. Tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı
içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek
ve web sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için Çerezler
kullanabiliriz. Web sitelerimizde pikseller, dönüşüm izleme gibi teknikler kullanabiliriz.
Tutarlılık açısından, tüm bu teknikler bundan sonra Çerezler olarak anılacaktır.
3. Çerez Tipleri
Nusr-Et web sitesinde ve mobil web sitesindeki kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler
kullanılmaktadır:

•

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve
sistemlerimizde kapatılamaz. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi
belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen
eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

•

Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için
kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini

Bu dokümanda HASSAS bilgi bulunmamaktadır. / This document does not contain SENSITIVE information.

nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin
bilgileri içermektedir.
•

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız,
diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel
özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının
diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir.
Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma
etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü
düzgün çalışmayabilir.

•

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla
alakalı reklamlar sunmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının
etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak
için de kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına
yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler
reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin verilmemesi
durumunda, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlenememektedir

4. Saklama Süresi
Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır:
•

Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri sadece web sitemize yaptığınız ziyaret süresince
saklanır, dolayısıyla web sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut
ziyaretiniz süresince çerez kullanılır.

•

Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde,
web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web
sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanmanızın
kolaylaştırılması mümkün kılınır.

5. Çerez Yönetimi
Nusr-Et web sitesin’de kullandığımız çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve
diledikleri zaman bu rızayı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Açık rıza yönetimi olarak
adlandırdığımız bu sistem, web sitesi ve/veya mobil uygulamada ana sayfada yer alan banner’da
yer almaktadır. Kullanıcılar bu banner üzerinden, web sitesi ve/veya mobil uygulamada
kullanılan çerez çeşitlerini, çerez sahiplerini, çerezlerin amacı ve niteliği ile süresini
görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçeneği
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ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu banner üzerinden yaptıkları tercihleri her zaman
değiştirebilmeleri mümkündür.
6. Sorumsuzluk
İş bu Çerez Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Web sitelerimizin Çerezlerle
ilgili kullanım şartlarında da değişiklikler yapılabilir. İşbu politikanın içeriğini herhangi bir
zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Yeni politikalar,
yayınlandıklarında geçerli olacaktır. Politikalarımızı kabul etmemeniz halinde, tercihlerinizi
tarayıcı ayarlarınızdan her zaman değiştirmelisiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Web
sitelerimize erişmeye veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş Çerez
Politikasına bağlı olmayı kabul edersiniz. En son sürüm için bu siteye bakabilirsiniz.
Cihazınızı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bunların yeterince bilgilendirildiğinden ve
haklarını kullanabildiğinden emin olmanız gerekir.
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