Gizlilik ve Güvenlik Politikası
“www.unice.com.tr” Gizlilik ve Güvenlik - Çerez (Cookie) Politikası:
İşbu Çerez Politikası’nda (“Politika”) belirtilen bilgiler
www.unice.com.tr web sitesi için geçerlidir. Web sitemizi kullanmaya
başlamadan önce bu çerez politikasını okumanızı önermekteyiz.
Web sitemizi kullanarak bu politikanın hüküm ve koşullarını kabul
etmiş sayılacaksınız.
Biz Kimiz?
www.unice.com.tr web sitesi UNICE Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak
şirketimize (“Şirket” veya “Biz”) aittir ve Şirketimize ait satış ve
reklam faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır.
Biz, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde
faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin
gizliliğini korumak için çalışmaktayız.
Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, www.unice.com.tr web sitesi de
ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik
faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip
etmek amacıyla Çerezler (cookies) kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politikası, www.unice.com.tr Gizlilik Politikası’nın önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda web sitesi
kullanımınıza ilişkin olarak ilgili Gizlilik Politikası’nı da okumanızı
önermekteyiz.
Şirketimiz, işbu Çerez Politikası’nı (“Politika”) internet sitesinde hangi
Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini
nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Bir sorunuz veya öneriniz olması halinde bizimle aşağıdaki

şekillerde iletişime geçebilirsiniz:

Bir sorunuz veya öneriniz olması halinde bizimle aşağıdaki

şekillerde iletişime geçebilirsiniz:
Tel: +90 212 963 00 33
E-mail: info@unice.com.tr
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar
aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin
dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular
tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret
ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel
verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için
www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini
ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından
kategorize edilebilir.
Çerezi yerleştiren tarafa göre, internet sitesi çerezleri ve üçüncü taraf
Çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesi çerezleri, Şirketimiz web
sitesi www.unice.com.tr tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf
çerezlerini Şirketimiz ile iş birlikteliği olan farklı ﬁrmalar
yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler
kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin internet sitesini terk
etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı
olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre, internet sitesindeki teknik çerezler,
doğrulama çerezleri, hedeﬂeme/reklam çerezleri, kişiselleştirme
çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
İnternet sitesi, Çerezleri aşağıdaki amaçlar kapsamında
kullanmaktadır:
• İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları
gerçekleştirmek. Örneğin, https://www.unice.com.tr üyelerinin, ürün
sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum
açan üyelerin internet sitesinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar
şifre girmelerine gerek kalmaması.
• İnternet sitesini analiz etmek ve internet sitesinin performansını
artırmak. Örneğin, internet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı
sunucuların entegrasyonu, internet sitesini ziyaret edenlerin
sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının
yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının
kolaylaştırılması.
• İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı
sağlamak. Örneğin, internet sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal
medya mecralarına paylaşımda bulunmak, internet sitesini ziyaret
eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya
da arama sorgularının hatırlanması.
• Kişiselleştirme, hedeﬂeme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden
ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Şirketimiz, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki
tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. İnternet
tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek
şekilde programlanmaktadır. Ancak internet tarayıcı ayarlarınız
sonradan da değiştirilebilmektedir, ayarlarınızı değiştirerek çerezleri
engellemek istemeniz doğrultusunda aşağıda linkleri verilen ilgili
yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.
Ancak, bazı Çerezlerin kapatılması halinde internet sitesinin çeşitli
fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Ziyaretçiler, internet sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını
değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına
sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa,
tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek
mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre
farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı
tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da
silme imkanları bulunmaktadır.
Çerez ayarlarınızı değiştirmek ve çerezlere ilişkin olarak daha fazla
bilgi ve yardım almak için, tercih ettiğiniz tarayıcıya karşılık gelen
aşağıdaki linklerden birine başvurunuz:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/
windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=en5
Firefox™: https://support.mozilla.org/tr/products/ﬁrefox/protect-yourprivacy/cookies

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik
göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/
adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin,
ziyaretçinin internet sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde
ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Birçok ﬁrmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler
bakımından tercihler “Your Online Choices” üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait
ayarlar menüsü kullanılabilir.
Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Şirketimiz, işbu Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının
kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez
tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeﬂemiştir..
Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman
saklıdır.
Şirketimiz, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel
Politika internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

