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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇEREZ POLİTİKASI
İş bu Çerez Politikası; Gumib tarafından yürütülen web sitesinde kullanılan çerezler ve bu çerezler
vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında açıklamalar ihtiva etmektedir.
Çerez nedir?
Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük
bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org sitesi ziyaret edilebilir.
Neden Çerez Kullanılır?
Gumib internet sitesinde aşağıda belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:
İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması, işlevselliğinin ve
performansının arttırılması,
Daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlanması,
Web-sitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak
anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi,
Gumib’in hukuki ve ticari güvenlik önlemlerini alması.
Hangi Tür Çerezler Kullanılır?
Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya
kadar geçerliliklerini korur.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım
tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan
hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının
geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla
kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.
gumib.com web sitemizde ( _UTMA , _UTMB, _UTMC, _UTMT, _UTMZ, PHPSESSID ) Zorunlu
Çerezler kullanılmaktadır.
İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?
Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler
veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf
çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir.
Tarayıcının çerez ayarları hakkında detaylı bilgi edinmek ve ayarları değiştirmek için aşağıdaki linklerden
faydalanılabilir.

Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex :
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR
İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntem ve linkler aşağıda yer
almaktadır.
Eğer Siteyi görüntülemek için kullanılan tarayıcı imkan tanıyorsa tarayıcının ayarlarını kullanarak çerez
kullanımı özelleştirebilir.
İlgili kişi Google Analytics'in verileri toplamasını istemiyorsa Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma
Tarayıcı Eklentisini (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) kullanabilir.
İlgili kişi Google reklam Google Reklam Kişiselleştirme (https://adssettings.google.com/authenticated)
seçeneklerini düzenleyerek özelleştirebilir.
İlgili kişi Çerezleri mobil cihazında yönetmek için mobil cihazını çerez ayarlarını özelleştirebilir.
Bu bilgiler ışığında Gumib internet sitesi kullanıcıları, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri
düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdikleri kabul etmektedir.

