Çerez Politikası
Şirketimiz Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi’ne ait http://www.kordsa.com/ web sitesini
veya bu web sitesi aracılığıyla erişim sağlayacağınız http://www.kordsa.com/capmax/,
http://www.kordsa.com/monolyx/,http://www.kordsa.com/twixtra/,http://www.kordsa.com/kr
atos/, http://www.composite.kordsa.com uzantılı mikro siteleri (web sitesi ve mikro siteler
birlikte “Web Siteleri” olarak anılacaktır) ziyaretlerinizde Web Sitelerinin kullanımına ilişkin
bilgi toplamak için çerez uygulamaları (“cookie”) kullanılmaktadır.
Bu Çerez Politikası, Web Sitelerinin yanında Kordsa’nın üçüncü parti platformlardaki sosyal
paylaşım amaçlı web sitelerinde yer alan Kordsa sayfaları (Facebook, Linkedln Twitter,
Instagram, Google Plus ve Youtube) ve üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya
kullanılan uygulamalar için de geçerlidir.
Çerez Uygulamaları Nedir?
Çerez uygulamaları, web sitesinden kullanıcının bilgisayarına veya mobil cihazına gönderilen
ve kullanıcının cihazına kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesine
yaptığınız ziyareti ve internette dolaşma deneyiminizi kolay ve kullanıcı dostu hale getirmek
üzere tasarlanmıştır.
Çerez Uygulamaları Neden Kullanılır?
Çerez uygulamaları genel olarak web sitesi geliştiricileri tarafından, kullanıcıların web
sitelerinde etkili bir şekilde gezinmelerine ve belirli işlevleri yerine getirmelerine yardımcı
olmak, web sitelerinin süreçlerini geliştirmek ve etkinleştirmek amacıyla kullanılır.
Kordsa, Web Sitelerinin kullanımı sırasında çerez uygulamaları aracılığıyla otomatik olarak
elde ettiği kullanıcılarına ait istatistiki verileri, başta istatiksel analizler yapmak ve Web
Sitelerinin güvenlik önlemleri için kullanmaktadır. Çerez uygulamaları ile amaçlanan,
kullanıcıların ziyaret ettikleri sayfalara/bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren
kullanıcı için daha hızlı ulaşılır kılmaktır. Web Sitelerimizde kullandığımız çerez uygulamaları
aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.
Çerez Uygulamalarını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Kordsa Web Sitelerinde kullanılan çerez uygulamalarını dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya
silebilirsiniz. Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerez uygulamalarını kabul eder biçimde
tasarlanmıştır. Tarayıcı ayarlarınızı bahse konu teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya
teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.
Çerezleri yönetmek, tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için
tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir veya www.allaboutcookies.org sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Çerez uygulamalarını devre dışı bırakmayı tercih ederseniz ilgili Kordsa Web Siteleri’ndeki
tercihleriniz silinecektir. Çerez uygulamalarını tamamen engellemeyi tercih etmeniz halinde
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kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Üçüncü Taraf Çerezler
“Üçüncü Taraf Çerezler”, başka bir tarafın Web Sitelerimiz üzerinden cihazınıza yerleştirdiği
çerez uygulamaları olup Kordsa Web Sitelerinde güvenilirliği genel kabul gören üçüncü kişilere
ait uygulamaların çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sayfamızda
kullandığımız/kullanacağımız üçüncü taraf çerezleri ve bunlar hakkında detaylı bilgiye
ulaşabileceğiniz linkler aşağıdaki gibidir:
Üçüncü Şahıs Çerezleri

Daha Fazla Bilgi

Google Analytics

https://www.google.com/intl/tr/policies

HotJar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Youtube Embed

https://www.youtube.com/intl/tr/yt/about/policies

Kordsa http://www.kordsa.com/ uzantılı web sitesi üzerinden Facebook, Linkedln Twitter,
Instagram, Google Plus ve Youtube gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayabilirsiniz. Web sitemizi
ziyaret ettiğinizde bu bağlantılar varsayılan olarak devre dışı olup siz bu sosyal ağlara bağlantıyı
tercih etmediğiniz sürece web sitemiz aracılığıyla bu sosyal ağlara herhangi bir veri
gönderilmeyecektir. İlgili bağlantıya tıklayarak sosyal ağı aktif hale getirdiğiniz taktirde siz
tekrar devre dışı bırakana veya çerezleri silene kadar bu bağlantılar aktif kalacaktır. Bağlantının
aktif hale gelmesinden sonra sosyal ağı kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın veri
toplanabilir.

Bahse konu sosyal ağların topladığı verilerin içeriği ve kapsamı ilgili sosyal paylaşım siteleri
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bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sosyal ağlar aracılığıyla toplanan verilerinizin işlenme
şartları bakımından ilgili sosyal ağın veri koruma politikalarını kontrol ederek ayarlarınızı
düzenleyebilirsiniz.
İletişim
Çerez Politikası hakkında başka sorularınız varsa aşağıdaki bilgileri kullanarak yazılı olarak
veya kayıtlı elektronik posta (KEP)

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da

Şirketimiz kayıtlarında bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
E-posta: veri.sorumlusu@kordsa.com
Adres: Alikahya Mahallesi, Sanayici Caddesi, No: 90, İzmit- Kocaeli/TÜRKİYE

