ÇEREZ POLİTİKASI
1. ÇEREZ NEDİR?
Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet
sitelerinin çalışması ya da daha etkin bir biçimde çalışması ve site sahiplerine bilgi sunulması amacıyla yaygın bir biçimde
kullanılmaktadır. Çerezler bugün çoğu internet sitesi için standart bir uygulamadır.
2. PENDIGITAL (www.pendigital.com) NEDEN ÇEREZ KULLANIR?
Çerezler aracılığıyla topladığımız bilgiler ile;
-Web sitelerimizi kişisel tercihlerinize uygun hale getirebiliriz,
-Gösterilmiş olan bildirimleri hatırlayarak yeniden gösterilmelerini engelleyebiliriz,
-Size daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla web sitelerimizi geliştirip güncelleştirebiliriz.
Genel bir kural olarak, çerezleri sizin kimliğinizi belirlemek için kullanmayız.

3. PENDIGITAL (www.pendigital.com) HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIR?
3.1 Gerekli Çerezler
Gerekli çerezler, web sitelerimizi tüm özellikleriyle (örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi) kullanabilmenizi
sağlar. Bu çerezleri kabul etmezseniz web sitemizin tüm özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.
3.2 Performans Çerezleri
Performans çerezleri, web sitelerimizi iyileştirebilmemiz için, sitelerimizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar. Bu çerezler,
örneğin, en çok hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve karşılaştığınız hata mesajları hakkında bilgi toplar. Bu çerezlerin topladığı
bilgiler anonimdir. Toplanan bilgiler, kimliğinizin tespit edilebilmesini sağlayabilecek herhangi bir bilgi içermez.
Google Analytics (Universal): Google’ın Universal Analytics hizmetinden, web sitelerimizin performansını ve ziyaretçilerin
faaliyetlerini izlemek için faydalanmaktayız. Buradaki amacımız, web sitelerimizin içeriğini ziyaretçilerin beklentilerine göre
uyarlayabilmektir.
3.3. İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri size daha kişisel bir deneyim sunabilmemizi sağlar. Bu çerezler, örneğin kullanıcı adınız ve dil tercihiniz
gibi verileri hatırlamamızı ve bu tür bilgileri bir sonraki ziyaretlerinizde yeniden girmek zorunda kalmamanızı sağlar. Bu
çerezlerin topladığı bilgiler anonimdir. Başka web sitelerindeki faaliyetlerinizi takip edemezler.
3.4. Hedefleme / Reklam Çerezleri
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz reklamları size ulaştırabilmek amacıyla reklam çerezleri
kullanabiliriz.
Örneğin, web sitelerimizde size sunulan reklamları ve içeriği kişiselleştirmek, web sitelerimizde aynı reklamı görme sıklığını
sınırlamak ve reklam kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek amacıyla hedefleme veya reklam çerezleri kullanabiliriz.
Facebook platformundaki sosyal medya kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek amacıyla Facebook pixel izleme hizmetini
kullanmaktayız. Bu platformda kişiyi tanımlayıcı bilgi saklanmaz.
4. ÇEREZ AYARLARI NASIL YÖNETİLİR?
Çoğu tarayıcı internet sitelerindeki çerezleri görüntülemenize, yönetmenize, silmenize ve engellemenize izin verir. Tüm çerezleri
temizlerseniz, belirlediğiniz tüm tercihleri kaybetmiş olursunuz. Buna çerezlerin tutulmaması özelliği de dâhildir. Çünkü bu
özelliğin çalışması için cihazınızda bunun için belirlenmiş çerez bulunmalıdır. Genel tarayıcılarda çerezlerin nasıl kontrol edileceği
ile ilgili rehber aşağıda verilmiştir.

Telefon: 90 850 532 57 36

Pendigital Dijital Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
kvkk@pendigital.com
https://pendigital.com

Gizlilik: C0

Sayfa 1 / 2

Doküman No. / Yayın Tarihi / Revizyon Tarihi / Revizyon No.: KV.POL.02.TR / 26.03.2021 / 31.03.2021 / Rev.-01

ÇEREZ POLİTİKASI
Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/microsoft-edge-g%C3%B6z-atma-verileri-ve-gizlilik-bb8174ba9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd)
Google Crome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi#w_cerez-ayarlari)
MacOS Safari (https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac)
Diğer tarayıcı ve cihaz türleri hakkında bilgi edinmek için bu linklerden yararlanabilirsiniz.
http://www.aboutcookies.org/,
http://www.cookiecentral.com/faq/.
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki
tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz www.pendigital.com dahil olmak üzere birçok
web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.
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