Çerez
Politikası

Günsan Elektrik Çerez Politikası
Bu Çerez Politikası (“Politika”) Günsan Elektrik tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve
kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.
1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri)
Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı
deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale
getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/
uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon
gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır.
Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve aynı site tekrar ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına
yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.
Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden
ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından
hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile
kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret
edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri
içermez.
2. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?
Günsan Elektrik, internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi ve ziyaretçilerinin sitede gezinme ve internet sitesinin tüm özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla genellikle anonim nitelikte olan çerezler
kullanmaktadır.
Günsan Elektrik, internet sitesi üzerinden, ziyaretçiye ve ilgi alanlarına özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve
pazarlama teklifleri sunmak, sağlıklı ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak, söz konusu mecraların içeriğini
ziyaretçiye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; ziyaretçi dil tercihi, ziyaretçinin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyerek kimlik
tanımlayıcı bilgiler toplamaktadır.
Günsan internet sitelerinde kullanılan çerezlerin içeriğinde herhangi bir kişisel veriniz saklanmamaktadır.t

3. Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, İnternet sitesini ziyaretiniz süresince bir sayfadan bir sayfaya geçişte, belirli bir süre sonra internet
sitemizi yeniden ziyaret edişinizde yapmış olduğunuz tercihleri, üyelik ve benzeri işlevleri kaldığı yerden devam
ettirebilmek amacıyla sizi hatırlamamızı sağlar.
Çerez Türü

Açıklama

Oturum

Bu çerez ziyaretiniz süresince bir sayfadan bir say- Tarayıcı ayarları arafaya geçişte, belirli bir süre sonra internet sitemizi cığıyla kabul/ret
yeniden ziyaret edişinizde üyelik ve benzeri işlevleri kaldığı yerden devam ettirebilmek amacıyla sizi
hatırlamamızı sağlar.

Dil

Bu çerez online ticaret sitesi ziyaretçimizin seçtiği Tarayıcı ayarları aradili kaydeder ve seçilen dile uygun içerik sunar.
cığıyla kabul/ret

Para Birimi

Bu çerez online ticaret sitesi ziyaretçimizin seçti- Tarayıcı ayarları araği para birimini kaydeder ve seçilen para birimine cığıyla kabul/ret
uygun içerik sunar.

Çerezlerin kontrolü

2.2 İşlevsel ve Analitik Çerezler
Bu çerezler, internet sitesini ziyaretiniz süresince gerçekleştirdiğiniz işlemler hakkında (en çok tıklanan
bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, ziyaretçilerin coğrafi konumları, karşılaşılan hata mesajı sayısı gibi)
şahsa özel olmayan, genel bilgiler toplamamızı ve bu bilgileri analiz ederek hataları ortadan kaldırmamızı, web
sitemizi geliştirmemizi veya iyileştirmemizi sağlar.
Çerez Türü

Açıklama

Çerezlerin kontrolü

Google Analy- Bu çerez tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu h t t p : / / t o o l s . g o şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının gelişti- ogle.com/dlpage/
tics
rilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal gaoptout?hl=en
istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
HotJar

Bu çerez online ticaret sitesine giren kullanıcıları- Tarayıcı ayarları aramızın, cihaz ve işletim sistemi bilgilerini berabe- cığıyla kabul/ret
rinde site içerisinde dolaştıkları sayfaları ve mouse
(imleç) hareketlerini kaydederek bildirmektedir.

2.3 Sosyal Medya & Paylaşım Çerezleri
Bu çerezler, online ticaret sitemizde yer alan içerikleri (fotoğraf, video vb...) internet sitemiz üzerinden kendi
tercihleri doğrultusunda sosyal medya sitelerinde paylaşan ziyaretçilerimize ait kişisel bilgi içermeyen istatistiki
bilgilerini analiz etmemizi sağlar.
Çerez Türü

Açıklama

Çerezlerin
kontrolü

AddThis

Bu çerez AddThis sosyal paylaşım sitesi tarafından Tarayıcı ayarları araoluşturulmuştur. Ziyaretçinin hangi web sayfa- cığıyla kabul/ret
sından geldiği, hangi tip tarayıcı kullandığı ve genel coğrafi yeri gibi bazı bilgileri toplar. Ziyaretçi
AddThis'in sosyal medya içeriği paylaşım aracıtnı
içerik paylaşmak için kullanırsa, AddThis hangi
sayfaların, ne zaman ve nasıl paylaşıldığı hakkında
veri toplar.

3. İnternet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme
Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar
web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre
değişmektedir. Web tarayıcınızdaki “Yardım” komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.
Günsan Elektrik internet sitesini ziyaret ederek çerezlerin Politika’ya uyumlu olarak kullanılmasına onay vermektesiniz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz
hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.
Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org.
4. Güvenlik
İnternet sitemiz içeriğine erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunuyoruz. Ayrıca, bize ifşa
ettiğiniz bilgilerinizin güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı için gerekli süre boyunca
tutulmasını sağlayacak ilgili önlemleri de alıyoruz. Tarafımızdan teknik güvenlik önlemleri alınmakla beraber
çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmektesiniz. Siteler üzerinden
yaptığınız satın almalar, ilgili sitelerde yer alan şartlar ve koşullara tabidir.
5. Sorumluluk Reddi
Diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazeye bağlantı sağlayabilir ve zaman zaman sitemizde üçüncü şahısların
reklamlarını yayımlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü şahısların içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da
kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından biz sorumlu değiliz. Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu
siteler veya reklam verenler için aracılık yapmayız ve onların adına sunum yapma yetkisine sahip değiliz.

