Tanımlama Bilgileri Politikası
Aşağıda Ascential Group Limited ve bağlı kuruluşlarının ("biz", "bize" veya "bizim") web sitelerimizde
tanımlama bilgilerini ve diğer benzer teknolojileri nasıl kullandığına dair bilgiler bulunmaktadır.
Web sitemizi (sitelerimizi) ilk kez ziyaret ettiğinizde, bir bildirim başlığı aracılığıyla Tanımlama
Bilgilerini kullanımımıza dair sizi bilgi veririz. Web sitemizi (sitelerimizi) kullanmaya devam ettiğiniz
zaman, bu Tanımlama Bilgisi Politikası’nda açıklanan şekilde Tanımlama Bilgilerini kullanmamıza izin
vermiş olursunuz. Ancak, daha sonra istediğiniz bir zamanda Tanımlama Bilgilerini kabul etmeye
devam edip etmemeyi seçebilirsiniz.
Herhangi bir zamanda bu Tanımlama Bilgileri Politikası’nın revize edilmiş bir sürümünün web
sitemizde (sitelerimizde) yayınlanması yoluyla haber verilmeksizin güncellenebileceğini lütfen
unutmayın. Web sitemizi (sitelerimizi) kullanmak istediğiniz her seferde, yapılan değişikliklerden
haberdar olmak için lütfen bu Tanımlama Bilgileri Politikası’nı kontrol edin.
Tanımlama Bilgileri
Web sitemizi (sitelerimizi) ziyaret ettiğiniz zaman, bu deneyimi basit, kişiselleştirilmiş ve anlamlı hale
getirmek için “tanımlama bilgisi” teknolojisini kullanırız. Tanımlama bilgileri, bir web sitesini ziyaret
ettiğiniz zaman, örneğin akıllı telefon, tablet veya diğer mobil cihazlar gibi İnternete erişmek için
kullandığınız bilgisayarınıza veya benzeri herhangi bir cihaza gönderilen ve web sitesini
kullanmanızla ilgili bilgileri depolayan ve bazen de takip eden küçük bilgi parçalarıdır. Kullandığımız
bazı tanımlama bilgileri, sadece web oturumunuz süresince geçerliliğini korur ve tarayıcınızı
kapattığınız zaman geçerlilikleri sona erer. Diğer tanımlama bilgileri, web sitesine geri döndüğünüzde
sizi hatırlamak için kullanılır ve geçerliliklerini daha uzun süre korurlar.
Tanımlama bilgilerini şu amaçlarla kullanırız:
●

●

●
●
●
●

söz konusu ziyaretçinin sayfadaki taleplerinin etkin, güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilmesi için
web sitemizi (sitelerimizi) ziyaret eden bir ziyaretçiye özel bir oturum açma oturumu
oluşturmak;
web sitemizi (sitelerimizi) ziyaret eden bir ziyaretçinin daha önce ne zaman ziyaret ettiğini
tanımak; bu, web sitemizi (sitelerimizi) ziyaret eden benzersiz ziyaretçi sayısını
belirleyebileceğimiz anlamına gelir ve bizi ziyaret eden kullanıcı sayısı için yeterli kapasiteye
sahip olduğumuzdan emin olmamızı sağlar;
promosyon düzeninin unsurlarını ve/veya web sitemizin (sitelerimizin) sayfalarında bulunan
içeriği özelleştirmek;
web sitemizi (sitelerimizi) geliştirebilmemiz ve ziyaretçiler için en popüler bölümlerin
hangileri olduğunu öğrenebilmemiz için, ziyaretçilerimizin web sitelerimizi nasıl kullandıkları
hakkında istatistiksel bilgiler toplamak;
ürün seçimlerinizi alışveriş sepetine kaydetmek ve
sizi bir "ilgi alanına" atamak için, reklam ortaklarımız aracılığıyla, ziyaret ettiğiniz web
sitemizdeki (sitelerimizdeki) sayfalar hakkındaki bilgileri ve ziyaret ettiğiniz diğer web siteleri
hakkındaki başka bilgileri toplamak. Bu bilgiler daha sonra ilgi alanlarınıza hedefli olacağı
düşünülen, ilgi alanına dayalı reklamları sunmak için kullanılır. Söz konusu ilgi alanına dayalı
reklamcılık ve bu özelliğin nasıl kapatılacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
http://www.youronlinechoices.com/uk/ adresini ziyaret edin veya reklam ortaklarımızın
aşağıda gösterilen web sitesi bağlantılarına tıklayın. Bu tanımlama bilgileri olmazsa, karşınıza
çıkan reklamlar sizinle ve ilgi alanlarınızla daha az alakalı olacaktır.

Web sitemizde (sitelerimizde) kullanılan tanımlama bilgilerinin bir kısmı tarafımızca, bir kısmı ise
bizim adımıza hizmet sunan üçüncü taraflarca yerleştirilmektedir. Çoğu web tarayıcısı tanımlama
bilgilerini otomatik olarak kabul eder, ama isterseniz, bunu önlemek veya her tanımlama bilgisi
yerleştirildiğinde sizi bilgilendirmesi için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, tanımlama
bilgileri hakkında faydalı ek bilgiler ve farklı tarayıcı türleri kullanarak tanımlama bilgilerinin nasıl
engelleneceği hakkında daha fazla bilgi içeren www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek daha

fazla bilgi edinebilirsiniz. Ancak, web sitemizde (sitelerimizde) kullanılan tanımlama bilgilerini
engeller veya silerseniz, web sitemizin (sitelerimizin) tüm avantajlarından faydalanamayabilirsiniz.
Tanımlama bilgilerimiz
Kullandığımız ana tanımlama bilgileri ve bunları ne için kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi
burada bulabilirsiniz.
Üçüncü taraf tanımlama bilgileri
Belirli tanımlama bilgileri ya web sitelerimizde (sitelerimizde) üçüncü taraflarca belirlenmekte ya da
bunlar, çoğunlukla sitelerimiz hakkında web analizi ve istihbarat sağlamak ve ayrıca ölçüm hizmetleri
sunmak ve reklamları hedeflemek için kullanılabilmekte olup, üçüncü taraf tanımlama bilgisi kodu
aracılığıyla tarafımızca belirlenmektedir. Bu şirketler, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar
ve sitelerimizi ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz gibi etkileşimleriniz hakkında bilgi toplamak için
programlama kodu kullanmaktadır. Üçüncü taraflarca yerleştirilen tanımlama bilgileri ve tanımlama
bilgilerinin nasıl kısıtlanacağı veya engelleneceği hakkında daha fazla bilgiye, taraflara ait web
sitelerinin bağlantılarına tıklayarak erişilebilirsiniz. Tanımlama bilgilerine ek olarak, tarafımızca veya
üçüncü taraflarca takip gif dosyaları yerleştirilebilir. Takip gif dosyaları, sitemizin içeriğindeki veya
haber bültenlerimizin gövde metnindeki küçük resim dosyalarıdır; bunlar sayesinde biz veya üçüncü
taraflarca, web sitemizin (sitelerimizin) hangi bölümlerinin ziyaret edildiğini veya belirli bir içeriğin ilgi
çekici olup olmadığını anlaşılabilir.

