“Çerezler”
Çerezler Hakkında Bildirim
Torun Endüstri ve grup şirketleri (Torun Endüstri veya Şirket), web sitesi
kullanıcılarının mahremiyet ve gizlilikle ilgili endişelerine saygı duymakta ve web
sitesi kullanıcıları ile kurduğu ilişkiye çok önem vermektedir.
Torun Endüstri ve grup şirketleri ürün ve hizmetlerini geliştirme ve
iyileştirme amacıyla web sitesi kullanıcılarının deneyimlerini içeren bilgileri
toplamak için web sitesinde teknolojiden yararlanmaktadır. Torun Endüstri ve grup
şirketlerinin kullandığı çerezler, web sitesinin çalışmasını sağlamakta ve web sitesi
kullanıcılarının hangi reklam ve bilgilerin yararlı olduğunu ayırt etmesini
sağlamaktadır.
Torun Endüstri ve grup şirketlerinin kullandığı çerez uygulamaları hakkında
bilgi edinmek isterseniz form aracılığıyla talepte bulunabilir veya elektronik posta
iletisi gönderebilirsiniz.
Torun Endüstri ve/veya grup şirketlerine bildirdiğiniz veya şirketin çerezler ve
başka izleme teknolojileri vasıtasıyla topladığı kişisel veri ve bilgiler,
şirketin (veri kontrolörü) kontrolündedir.
Torun Endüstri’nin
“Çerezler” hakkındaki bildirimi üçüncü şahıs
platformlarında (Facebook veya YouTube gibi) ve Torun Endüstri’nin işlettiği ve
Torun Endüstri adına işletilen tüm web sitelerine, uygulamalara ve markalı sayfalara
ve ayrıca, bu web siteleri veya üçüncü şahıs platformları aracılığıyla erişilen veya
kullanılan uygulamalar için de geçerlidir. Torun Endüstri’nin “Çerezler” hakkındaki
bildiriminde “Torun Endüstri ve grup şirketlerine yapılan göndermeler, web sitesi
kullanıcısının iş ilişkisine girdiği veya etkileşimde ya da iletişimde bulunduğu tüm
Torun Grubu şirketlerini, iştiraklerini, ortak girişimlerini, imtiyaz alan şirketlerini ve
bağlı şirketlerini de kapsamaktadır.
Torun Endüstri ve grup şirketlerinin web sitesini kullanan kullanıcı Endüstri
“Çerezler” hakkındaki bildirime ve web sitesi “gizlilik” hakkındaki bildirimine uygun
olarak Torun Endüstri ve grup şirketlerinin çerezleri kullanmasına izin vermiş ve rıza
göstermiş sayılmaktadır. Web sitesi kullanıcısı Torun Endüstri ve grup şirketlerinin
çerezleri bu şekilde kullanmasını kabul etmiyorsa, browser (gözatıcı) ayarlarını bu
tercihine göre yapmalı veya Torun Endüstri’nin kullandığı çerezleri devreden
çıkartmalı ya da Torun Endüstri ve grup şirketlerinin web sitelerindeki çerezleri
kullanmamalıdır. Web sitesi kullanıcısının Torun Endüstri ve grup şirketlerinin
kullandığı çerezleri devreden çıkartması ve etkisizleştirmesi durumunda web
sitesinin kullanımından olumsuz etkilenebileceğini bilmektedir.
Torun Endüstri web sitesinde farklı çerez tipleri kullanmaktadır. Bu çerezlerin
her birinin kullanım amacı aşağıda özetlenecek olup, bu özetleme web sitesi
kullanıcısına çerezleri yönetme yeteneği verecektir.
Torun Endüstri web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini adil ve yasalara
uygun olduğu takdirde toplayacak, kullanacak veya ifşa edecektir. Torun Endüstri

ve grup şirketleri çerezlerinin topladığı kişisel ve bilgilerin kullanılma şekilleri daha
detaylı olarak “gizlilik” bildiriminde bulunmaktadır.
•

Çerez Nedir?

Web sitesi kullanıcısı bir web sitesini ziyaret ettiğinde-bilgisayar, akıllı
telefon-tablet gibi-internet bağlantılı cihaza indirilen küçük miktarda bilgileri
içeren dosyalardır. Web sitesi kullanıcısının daha sonraki her ziyaretinde kaynak
web sitesine ya da o çerezleri tanıyan başka bir web sitesine geri gönderilirler.
Çerezler, web sitesi kullanıcısının tercihlerinizi hatırlamak, web sitesi kullanıcısının
internet deneyimini genel olarak iyileştirmek ve web sitesi kullanıcısına Torun
Endüstri ve grup şirketlerinin en iyi ürün ve hizmetleri sunmasında yardımcı olurlar.
•

Çerezlerin kullanım amacı?
Çerezler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:
-Web sitesi kullanımının daha kolay olmasına sağlamak,
-Web sitesi kullanıcısının kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamak,
-Torun Endüstri ve grup şirketlerinin ürünleri ve hizmetlerini tanıtmak;
- Web sitesi kullanıcılarının gereksinim ve ilgi alanlarını belirlemek.

Web sitesi kullanıcısının kullanılmasına rıza gösterdiğiniz çerezler, aynı
zamanda, web sitesi kullanıcısına ait kişisel verileri toplamak için de
kullanılmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler web sitesi kullanıcısının ilgi
alanlarına
uyarılmış
hedefe
yönelik
reklamların
sunulmasında
ve
profillendirilmesinde kullanılmaktadır. Torun Endüstri’nin web sitesi kullanıcısına
ait kişisel verilerle yürüttüğü profilleme işlemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi “gizlilik”
bildiriminde bulunmaktadır. Çerezler Torun Endüstri’nin ve grup şirketlerinin içerik
ve reklamlarını geliştirmek için elektronik posta iletilerine ve haber bültenlerinde
de kullanılmaktadır.
•

Çerezlerin kontrolü ve silinmesi:
Çerezlerin yönetilmesi için kullanılabilecek yollar şunlardır:
o

Web sitesi kullanıcısının rıza vermeyi reddetmesi mümkündür.

o

Web sitesi kullanıcısının Browser (gözatıcı) ayarlarını kullanarak Torun
Endüstri veya üçüncü şahıs çerezlerini devreden çıkartması ve
etkisizleştirmesi mümkündür.

o

Torun Endüstri’nin çerezleri devreden çıkartmak ve etkisizleştirmek
için kullandığı yönetim aracını kullanması mümkündür.

Browser (göz atıcı) ayarları vasıtasıyla kontrol
İnternet göz atıcılarının çoğu, ilk başta çerezleri otomatik olarak kabul
edecek şekilde ayarlanmış ve kurgulanmışlardır. Torun Endüstri ve grup
şirketlerinin web sitelerinin web sitesi kullanıcısının cihazında çerezlerin
depolamasını
istemiyorsa; browser(göz
atıcı)
ayarlarını belirli
çerezler

depolanmadan önce web sitesi kullanıcısına bir uyarı notu gönderilecek biçimde
değiştirilmesi mümkündür. Bu ayarlar, göz atıcı Torun Endüstri çerezlerinin
çoğunu ya da sadece üçüncü şahısların belirli bazı çerezlerini reddedecek biçimde
de ayarlanması mümkündür. Web sitesi kullanıcısının daha önce çerezler için
vermiş bulunduğu rıza beyanını da cihazınıza daha önce yüklenmiş ve depolanmış
bulunan çerezleri silerek geri çekmesi mümkündür..
Ancak Torun Endüstri ve grup şirketlerinin kullandığı çerezlerin web sitesi
kullanıcısı tarafından devreden çıkartılması ve etkisizleştirilmesi halinde; şirket web
sitesinde
web
sitesi
kullanıcısının
bulunduğu
süre
içindeki
deneyimi etkileyebilir, web sitesinin belirli alanlarını ziyaret edemeyebilir ya da bir
web sitesini ziyaretinde kişiselleştirilmiş bilgiler alamayabilir.
Web sitesi kullanıcısı Torun Endüstri ve grup şirketleri web sitesini
görüntülemek ve ona erişmek için (bilgisayar, akıllı telefon veya tablet) gibi) farklı
cihazlar kullanırsa, bu cihazların her birindeki her göz atıcının tercih ettiği çerez
kullanımına göre ayarlanmış olduğundan emin olması gereklidir.
Web sitesi kullanıcısının ayarlarını ve çerezlerini değiştirmek için
kullanabileceği işlemler göz atıcılar arasında farklıdır. Bu nedenle web sitesi
kullanıcısının göz atıcısındaki yardım düzenlemesini kullanması ya da göz atıcı
kullanıcı el kitabını aşağıdaki linklerden temin ederek işlem yapması mümkündür:
o

Internet Explorer

o

Mozilla Firefox

o

Google Chrome

o

Safari

o

Opera

Çerezleri web sitesi kullanıcısının isteklerine göre yönetmeleri için yazılım
ürünlerini de vardır.
Torun Endüstri ve grup şirketlerinin web sitesinde kullanılan çerezlerin
kullanımlarının değerlendirilmesi amacıyla www.ghostery.com adresi kullanılabilir.
Torun Endüstri ve grup şirketlerinin web sitesinde kullanılan çerezleri,
bunların yönetimi ve silinmesi ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi amacıyla
www.allaboutcookies.org adresi kullanılabilir.
Çerez yönetim aracı ile kontrol:
Web sitesi kullanıcısının “riza beyanı” aracını kullanarak Torun Endüstri’nin
veya üçüncü kişilerin çerezlerini devreden çıkartması ve etkisizleştirmesi
mümkündür.
•

Kullanılan çerezler:

Torun Endüstri ve grup şirketleri web sitesinde kullanılan çerezlerin
aşağıdaki gibi sınıflandırılması mümkündür:

o

Gerekli Çerezler. Bu çerezler, web sitesi kullanıcısını ayrı bir kişi
olarak tanımaz ve kimliğini belirlemez.

o

Performans Çerezleri. Bu çerezler web sitesi kullanıcısını ayrı bir kişi
olarak tanımaz ve kimliğini belirlemez.

o

İşlevsellik Çerezleri. Bu çerezler ve topladığı bilgiler, web sitesi
kullanıcısının ifşa ettiği ve verdiği şahsi verileri de içerebilirler.

o

Hedefleme ya da Reklâm Çerezleri. Bu çerezlerin çoğu tipi, web sitesi
kullanıcısını Cihaz ID veya IP adresi vasıtasıyla izler ve takip ederler ve
bu sebeple, şahsi veri ve bilgiler de toplayabilirler.

o

Üçüncü-Şahıs Çerezleri: İlgili üçüncü şahsın kullandığı çerezlerin
tipine bağlı olarak, bu tip çerezlerin topladığı bilgiler şahsi veri ve
bilgileri de içerebilir.

Çerezlerin kullanım süresi:
Torun Endüstri ve grup şirketleri süre açısından, web sitesinde aşağıda
belirtilen tipteki çerezleri kullanmaktadır:
o

Oturum Çerezleri: Bu çerezler, web sitesi kullanıcısının Torun Endüstri
ve grup şirketleri web sitesini terk ettiği zamana kadar web sitesi
kullanıcısının cihazlarında gelen geçici nitelikteki çerezlerdir.

o

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler, web sitesi kullanıcısının cihazında çok
daha uzun bir süre ya da web sitesi kullanıcısı onları manuel olarak
silene kadar kalırlar.

