FEDBOX DIET & LIFE
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
(1) Giriş
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın amacı, Veri Sorumlusu Fedbox Diet & Life (“Fedbox”) tarafından
işletilmekte olan www.fedbox.com.tr internet sitesi (“Site” veya “İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen
hizmetler sırasında internet sitesi ziyaretçileri/üyeleri (“Veri Sahibi İlgili Kişi”) tarafından Fedbox ile paylaşılan
veya Fedbox’ın internet sitesini kullanımı sırasında elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
www.fedbox.com.tr internet sitesinde, Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek, ziyaretlerini uygun bir
şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, kendilerine özelleştirilmiş içerikler sunmak ve çevrimiçi reklamcılık
faaliyetlerinde bulunabilmek gibi amaçlarla çerezler (cookie) ve benzeri teknolojileri kullanabilmektedir. İşbu
Gizlilik ve Çerez Politikası, internet sitesi ziyaretçileri/üyelerini çerez kullanımı hakkında bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.

(2) Çerezler Nedir?
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depolanan
küçük boyutlu dosyalardır. Çerezler vasıtasıyla site ziyaretçilerinin bazı kişisel verileri toplanabilmektedir.

(3) Çerezler Nasıl Çalışır?
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bazı bilgileri tarayıcınıza, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza
depolar. Depolanan bu bilgiler, internet sitesini her ziyaret edişinizde internet sitesine gönderilir. Bu sayede
internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde önceki ziyaretiniz ile ilgili bilgiler (kullanıcı adınız ve şifreniz gibi)
hatırlanır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi (birinci taraf çerezler) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan
diğer internet siteleri (üçüncü taraf çerezler) tarafından sunulabilir.

(4) Kullandığımız Çerez Kategorileri Nelerdir?
Aşağıdaki tabloda www.fedbox.com.tr internet sitesinde kullandığımız çerez kategorileri yer almaktadır:

Teknik Çerezler

Analitik Çerezler

Site’nin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik
çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde Site’nin bir kısmına veya
tümüne erişim mümkün olmayabilir.
Site ziyaretçilerinin internet sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi
almak ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kullanılan
çerezlerdir. Bu çerezler, ziyaretçiler tarafından görüntülenen
sayfalar, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış
zamanları gibi bilgileri içerir.
Site ziyaretçilerine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla
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İşlevsellik Çerezleri

Hedefleme/Reklam
Çerezleri

kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler dil tercihleriniz ve kullanıcı adınız
gibi bazı bilgilerinizin internet sitesini ziyaret edişinizde
hatırlanmasını sağlar.
Ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre reklam sunulması ve sunulan
reklamların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Teknik ve analitik çerezler bir kişiyi tanımlamaya yarayan bilgiler toplamamaktadır. Bununla birlikte işlevsellik
ve reklam çerezleri vasıtasıyla, site ziyaretçilerinin kimlik bilgileri, kullanım tercihleri gibi bazı kişisel verileri
toplanabilir.

(5) Çerezleri Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle Kullanıyoruz?
Çerezler, site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek, ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini
temin etmek, sitede gezinen ziyaretçilere iyi bir deneyim sunmak, site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve
geliştirmek, ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek, çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde
bulunabilmek ve ziyaretçi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler sunabilmek gibi
amaçlarla kullanılabilir.
İnternet sitesinde kullanılan çerezler, Fedbox’ın meşru menfaatlerinin bulunması hukuki sebebine
dayanılarak kullanılmaktadır.

(6) Çerez Kullanımını Engelleyebilir Miyim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, çerezleri
devre dışı bırakmanız durumunda, Sitenin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir. Sitenin
işlerliği için zorunlu olan bazı çerez çeşitlerinin (teknik çerezler gibi) engellenmesi ise mümkün değildir.
Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak yardım alabilirsiniz:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

support.google.com/chrome/answer/95647
support.microsoft.com/tr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerinikaldirma
support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
www.operaturkiye.net/arsiv/yardim/Windows/10.00/tr/cookies.html

(7) Sorularınız İçin
Çerezler aracılığıyla topladığımız kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve verilerinizin
silinmesini talep etme hakları dahil veri sahibi ilgili kişi olarak haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için,
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
Çerezler ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tüm sorularınız için, 0212 288 02 12 telefon numarasından
bize ulaşarak veya info@fedbox.com.tr e-posta adresine ileti göndererek Fedbox ile iletişime geçebilirsiniz.
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