KASINIKORU İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ (“GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI”)

Abbott Laboratuarları İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”), olarak kişisel verilerinizin korunması ve
gizliliğinin sağlanmasına önem veriyor ve konuya en üst düzey hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) çerçevesinde kişisel
verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik

ve

alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını sizlerle paylaşmak isteriz.
Bununla birlikte, 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, sizlere yönelik gerçekleştirdiğimiz
kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında sizleri doğru şekilde bilgilendirmek, hukuki yükümlülüğümüz
olmasının yanı sıra, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Şirketimizin benimsemiş olduğu anlayışın da en
önemli parçalarından birisidir.
Bu kapsamda işbu Politika, Şirketimize ait, https://kasinikoru.com internet sitesi (“kasinikoru.com” ya
da “Site”) üzerinden siz ziyaretçilerimize/kullanıcılarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme
faaliyetleri kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYOR; HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK
İŞLİYORUZ?
Site üzerinden hangi kişisel verilerinizin, ne şekilde elde edileceği, işleme amacı ve işlemeye dayanak
olan hukuki sebebi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
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Çerez kayıtlarıİstatistiksel veriler
(internet sitesi
üzerinde ziyaret
edilen sayfalar ve
ziyaret edilme
sayısı)
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İşleme faaliyetinin kanunlarda
açıkça ön görülmüş olması

https://kasinikoru.com
tarafından kullanılan istatistik
çerezleri vasıtasıyla

Site üzerindeki kullanımlarınız
doğrultusunda, Site üzerinden
sizlere sunduğumuz hizmetin
geliştirilmesine yönelik
çıkarımlarda bulunabilmek.

Açık Rıza (Çerez kullanımlarına
vereceğiniz onay
doğrultusunda
toplanmaktadır.)

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİ
Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri
barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız
çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz
sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
İnternet sitemiz girişiniz esnasında, kullanmakta olduğumuz çerezler kapsamında onayınız
sorulmaktadır. Bununla birlikte, çerez kullanımlarınızı tarayıcınız üzerinden de yönetiyor olabilirsiniz.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri
engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize
erişim sağlamanızı ya da internet sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.
Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı
verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde
yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya
bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Çerez yönetimlerine ilişkin detaylı

bilgiye kullanmakta olduğunuz tarayıcılarda yer alan talimatlardan veya kullanmakta olduğunuz
tarayıcının aşağıda yer alan simgesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Kullanmakta olduğumuz çerezleri destekleyen Google Analytics hakkında da daha detaylı bilgiye
https://support.google.com/analytics linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
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