ÇEREZ POLİTİKASI
1. Çerez Nedir?
Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar
aracılığıyla depolanan L'Oréal yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Aydınlatma
Metni’nde tanımlandığı üzere İnternet Sitelerinde Çerezler kullanılmaktadır.
2. Neden Çerez Kullanıyoruz?
Cihazınıza bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız:


İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve
işlevselliğini artırmak,



İnternet Sitelerini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza
uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,



internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış,
kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar
sunmak, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde
bulunmak,



trafik istatistikleri oluşturmak,



İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.

İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz?
İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla
birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel
özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.
Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz:







http://www.aboutcookies.org/
Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookiesin-int...
Safari™ için: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Chrome™ için: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox™ için: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Hatırlatmak amacıyla belirtmek gerekirse, İnternet tarayıcınız üzerinden Çerezleri devre dışı
bırakarak, web sitelerimizin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan Çerezler de dahil olmak üzere
tüm Çerezleri devre dışı bırakmış olursunuz.
3. Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?
İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve
geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda
depolanabilir:
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Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu
nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez
cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı
tavsiye ederiz.



Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli
grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir
uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri
kurulabilir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı
tavsiye ederiz.
4. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?

Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın
internet sitelerine yerleştirebiliyoruz.
Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne
süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
7. Bu Sitede Hangi Çerezler Yerleştiriliyor?
Bu İnternet Sitesinde aşağıdaki Çerezler kullanılmaktadır ve işbu tablo zaman zaman güncellenebilir:
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