HATTİ TEKNİK Çerez Politikası
Hatti Teknik olarak gizliliğinize ve güvenliğinize önem veriyoruz. Çerez Politikası ile Hatti Teknik
tarafından size daha iyi hizmet verebilmek ve tecrübenizi kişiselleştirmek adına her web
tarayıcısında kullanılan Çerezler (Cookies) hakkında benimsenen ilkeler hukuka uygunluk,
dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır.
Çerezler (Cookies):
Hatti Teknik’in sahip olduğu tüm web siteleri kullanıldığında, internet tarayıcısı tarafından
yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu veya tablet içerisinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını
içeren metin dosyalarını ifade eder.
Çerez Kullanımı
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal
yükümlülüğü çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu Sözleşme ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın gezinme
bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.
Hatti Teknik çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı
zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi
başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Hatti Teknik, kullanıcıların ilgisini
çekebileceğini düşündüğü reklamları kendilerine sunabilmek için “reklam teknolojisini”
devreye sokmak amacıyla kullanabilir.
Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Hatti
Teknik hizmetini ilk defa kullandığınızda web sitemizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile
verilecektir.
Çerezlerin Kontrolü
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan
çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini
engelleyebilirsiniz.
Hatti Teknik’in sahip olduğu tüm web siteleri ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve
kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.
Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında
verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı
çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini
veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine
erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
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