ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, L’Oréal Group'un internet siteleri dahil olmak üzere, internete girdiğinizde cihazınızda
(bilgisayar, tablet veya cep telefonu) saklanan küçük metin dosyalarıdır. Gizlilik Politikamızda
belirlendiği üzere hizmetlerimiz kapsamında Gizlilik Politikasından belirtilen nedenlerle çerezler
kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakınız:
http://www.aboutcookies.org.

ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
Çerezlerin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için tarayıcınızın ayarlarını kolayca
değiştirebilirsiniz. Gerekirse tarayıcınızın Yardım Özelliğine bakabilirsiniz.
Pek çok çerez, internetsitelerinin/uygulamaların kullanılabilirliğini veya işlevselliğini geliştirmek için
kullanılmaktadır; dolayısıyla, çerezlerin devre dışı bırakılması Çerez Tablosunda detaylı şekilde
belirtildiği gibi internet sitelerimizin/uygulamalarımızın belli kısımlarını kullanmanıza engel olabilir.
İnternet sitelerimizi ve uygulamalarımız kapsamında kullanılan çerezler aşağıdaki şekildedir. İşbu
tablo zaman zaman güncellenebilir:

ÇEREZ TÜRÜ

Kesinlikle gerekli olan çerezler

Kesinlikle
gerekli olan
çerezler

GÖREVİ

ÇEREZİN ADI

İnternet
sitesinin/uygulamanı
n
çalışması
için
gereklidir.
Bunlar
genelde
sadece
gizlilik tercihlerinizi
ayarlamak, oturum
açmak veya formları
doldurmak gibi bir
hizmet talebi için
gerçekleştirdiğiniz
eylemlere
karşılık
tanımlanır.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

ETKİNLEŞTİRMEZSE
M NE OLUR?

Bu çerezler devre dışı
bırakılamaz.
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İşlevsellik
çerezleri

Gelişmiş işlevsellik ve lo.v.liveperson.net:
kişiselleştirme
LPSessionID, LPVisit
sunmaya yöneliktir.
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYTarafımızdan
veya nnnnn, LPVID
where-tohizmetlerini
sayfalarımıza eklemiş buy.co: __utmz, __
olduğumuz üçüncü utmt_UAşahıs
sağlayıcılar nnnnnnnn, __utmb,
__utmc, __utma
tarafından

Bu
hizmetlerin
bazıları veya tamamı
düzgün
çalışmayabilir.

İşlevsellik Çerezleri

tanımlanabilir.

Oturum
çerezleri

Oturum
çerezleri, ASP.NET_SessionId
ziyaret
ettiğiniz
internet
sitesinin
sayfadan
sayfaya
geçişlerinizi
takip
etmesini sağlar ve
böylece siteye vermiş
olduğunuz
bilgiler
size tekrar sorulmaz.

Her yeni bir internet
sayfası açtığınızda, bu
sayfanın kaydedildiği
sunucu size tamamen
yeni bir ziyaretçi
olarak davranacaktır.

Tarayıcınızı
kapattığınızda
otomatik
olarak
silinir.
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Hedef belirleme ve reklam çerezleri

Sosyal
medya
çerezleri



Reklam
çerezleri

Size kişiye özel
reklamlar göstermek
için veri toplarlar.
Ayrıca maruz
kalacağınız mesaj
sayısının
sınırlandırılmasını da
sağlarlar. Bu çerezler
bizden önce ziyaret
ettiğiniz Siteler gibi
reklam
kampanyalarımızın
performansını
ölçmemizi de sağlar.

İçeriklerimizi
siteye eklemiş
olduğumuz bir
dizi sosyal
medya hizmeti
üzerinden
arkadaşlarınız ve
ağlarınızla
paylaşmak;
 Bu sosyal medya
araçlarını
kullanarak
sayfalarımıza
katılmak/sayfalar
ımızı beğenmek
içindir.
Tarayıcınızı diğer
sitelerde de takip
edebilir ve ilgi
alanlarınıza göre bir
profil oluştururlar.
Ziyaret ettiğiniz diğer
internet sitelerinde
gördüğünüz içerikleri
ve mesajları
etkileyebilir.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang

Bu paylaşım
araçlarını
kullanamayabilir
veya
Aşağıda bu sosyal
göremeyebilirsiniz ve
ağ politikaları için
bu sosyal medya
bağlantılar yer
araçlarını kullanarak
almaktadır:
Facebook https://w sayfalarımıza
ww.facebook.com/ katılamayabilir/sayfal
arımızı
about/privacy/
https://www.faceb beğenemeyebilirsiniz
ook.com/help/cooki .
es Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

• Bizden herhangi bir
reklam
mesajı
almayacaksınız.
Üyelerimize
özel
tekliflerden
faydalanamayabilirsi
niz.
• Ya da reklam içeriği
kişiye
özel
olmayacaktır.
Dolayısıyla sizin için
daha az cazip bir
teklif alacaksınız.
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Hedef
belirleme
çerezleri

Reklam
ortaklarımızın ilgi
alanlarınızın bir
profilini çıkarmasını
ve size diğer
sitelerde ilgili
reklamlar
göstermesini sağlar.

Analiz ve performans çerezleri

Tarayıcınızı ve
internet cihazınızı
özel olarak tespit
ederek çalışırlar.

Analiz
çerezleri

Google Analytics
tarafından sağlanan
bir hizmeti
kullanarak sayfa
ziyaretlerini ve trafik
kaynaklarını saymak
ve böylece sitemizin
performansını
ölçmek ve
geliştirmek içindir.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

Ortaklarımızın
sitelerinden
reklamları görmeye
devam edeceksiniz
ancak bunlar hedefe
yönelik olmayacak.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

Sitemizin
performansını takip
edemeyebilir ve
ölçemeyebiliriz ve bu
da daha düşük
kalitede bir deneyim
sunmamıza neden
olabilir.
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Performans
çerezleri

Sayfa ziyaretlerini ve
trafik
kaynaklarını
saymak ve böylece
sitemizin
performansını
ölçmek
ve
geliştirmek içindir.
Hangi sayfaların en
popüler
ve
hangilerinin en az
popüler
olduğunu
öğrenmek
ve
ziyaretçilerin sitede
nasıl
dolaştığını
görmek
içindir.

lpTestCookiennnnn
nnn, __olapicU, _ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

Sitemizi ne zaman
ziyaret ettiğinizi
bilemeyeceğiz ve
performansını takip
edemeyeceğiz; bu da
daha düşük kalitede
bir deneyim
sunmamıza neden
olabilir.

5
C1 - Internal use

