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ÇEREZLER POLİTİKASI
Bu politikanın amacı, bu sitede kullanılan çerezler ve benzeri izleme araçlarıyla ilgili haklarınızı bilmenizi
sağlamaktır.

I.

Çerezin tanımı

Bir çerez veya benzeri bir izleme aracı, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza, mobil
cihazınıza, tabletinize veya diğer cihazlara (topluca “Cihaz” olarak adlandırılır) yerleştirilen ve
depolanan bir metin dosyasıdır.
Deneyiminizi geliştirmek için tercihlerinize veya Web Sitesine nasıl erişeceğinize (“Kullanıcı Bilgisi”)
yönelik bilgi toplamayı amaçlar. Kullanıcı Bilgileri, özellikle tarayıcı tipini, işletim sistemini,
görüntülenen sayfayı, kullanım süresini ve daha önce görüntülenen sayfaları, bulunduğunuz şehri ve
ülkeyi veya web sitesine erişmek için kullanılan Cihazla ilgili diğer otomatik benzersiz cihaz
tanımlayıcılarını (“Cihaz Tanımlayıcı”) içerebilir.
Çerezlerin bu web sitesine ziyaretiniz sırasında cihazınıza yerleştirilebileceği konusunda
bilgilendirilirsiniz.
3 tip çerez vardır:
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamazlar.
Bunlar genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, oturum açma veya
form doldurma gibi hizmetler için bir talep oluşturan eylemlere yanıtta ayarlanırlar.
Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda
sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır.
Bu çerezler, kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyi saklamazlar.
Web Sitesi Performansı
Bu çerezler, ziyaretleri ve trafik kaynaklarını ölçmemizi sağlar, böylece sitemizin performansını
artırabiliriz.
Hangi sayfaların en popüler ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket
ettiğini görmemize yardımcı olurlar.
Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler bir araya getirilir ve kişisel verileriniz, bu çerezler tarafından anonim
bilgiler olarak toplandığından kimlik belirlenmeyecektir.
Diğer bazı siteler bunlara “performans veya analiz çerezleri” adını verebilir.
Bu çerezlere izin vermezseniz, sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve performansını
izleyemeyiz.
Kişiselleştirme Çerezleri
Bu çerezler, sitemizdeki deneyiminizi ilgili içerik (ör. Videolar) veya ilgilenebileceğiniz ürünler (ör. Daha
önce görüntülediklerinize dayalı olarak) gibi şeylerle kişiselleştirmemizi sağlar.
Bu çerezler, tarafımızdan veya sitelerimize hizmetler/özellikler (ör. videolar) ekleyen üçüncü taraf
sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir.
Sitenin size daha uygun hale getirilmesini istiyorsanız, lütfen bu çerezleri açın.
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Yalnızca çerezin yayınlayıcısı, çerezin içerdiği bilgileri okuyabilir veya değiştirebilir.

Çerezler kişisel veri içerebilirler.
Daha fazla bilgi talep ediyorsanız:
► Burada bulabileceğiniz Valeo veri koruma politikasını okuyun: Valeo Veri Koruma Genel
politikası
► dpo.external@valeo.com adresinden veri koruma sorumlumuz ile iletişime geçin

II.

Rıza alımı

Bazı çerezler onaya tabidir.
Bu çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı almak için, web sitesine girişinizi takiben, aşağıda gösterilen
bilgiler ile web sitesine erişmeden önce (kapatılacak bir bildirim penceresi şeklinde) görüntülenir:
Web sitemizde çerezleri gelecekteki ziyaretleriniz için tercihlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi
sunmak için kullanıyoruz.
“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.
Ancak, onayınızı özelleştirmek için Çerez Ayarlarını ziyaret edebilirsiniz.
Web sitesini kullanırken, bu web sitesinde gezinmenizle ilgili bilgiler, çerezlerle ilgili yaptığınız seçime
bağlı olarak "çerezler" içinde saklanabilirler.
Çerezlerle ilgili tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz (daha fazla ayrıntı için IV'. bölüme bakın).

III.

Çerezlerin amacı nedir

Çerezler şunlar için gereklidir/şunları sağlar:
►
►
►
►

►
►

İstatistikleri derlemek ve sitenin trafik hacmini ölçmek
Siteyi oluşturan farklı özelliklerin kullanımı (ziyaret edilen bölümler ve içerik, izlenilen yol)
Valeo’nun hizmetlerini daha ilgi çekici kılmak ve dolaşım tecrübesini geliştirmek
Siteyi ziyaretiniz sırasında, cihazınızın sahip olduğu görüntüleme veya okuma donanımı ve
yazılımlarına göre, cihazınızın ekran tercihlerini (kullanılan dil, ekran çözünürlüğü, işletim
sistemi vb.) sitenin sunumuna uyarlamak
Talep ettiğiniz Hizmete bağlı olarak taleplerinizin karşılanması için
Web Sitesini, fonksiyonlarını ve Hizmetlerini yönetmek:
⮚ Valeo grubuna bir iş başvurunuzu işleme koymak ve yönetmek
⮚ Valeo grubu hakkında bilgi veren e-posta uyarıları göndermek
⮚ hissedarların özel alanında sunulan Hizmetler ve işlevleri sağlamak: Düzenli aralıklarla ve

otomatik olarak konuya özel belgeler göndermek, Valeo grubundaki son etkinlikler
hakkında bir e-bülten göndermek
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⮚ E-posta hatırlatmaları göndermek
⮚ Web Sitesinin “iletişim” sekmesi üzerinden bizimle iletişime geçerek ilettiğiniz

sorularınızın, yorumlarınızın ve diğer taleplerinizin işleme konulması
VALEO tarafından yüklenen çerezler, siteyi ziyaretiniz sırasında kullandığınız tarayıcı yazılımının
ayarlarına göre, tercihinize bağlı olarak, aşağıda açıklanan amaçlar için kullanılırlar. Seçiminizi
dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Valeo tarafından kullanılan çerezler şunlardır: Her WEB SİTESİ için eke bkz.
Çerezlerin üçüncü şahıslar tarafından yayınlanması ve kullanılması, bu üçüncü şahısların kişisel gizlilik
koruma politikalarına tabidir.
VALEO, bilgi sahibi olduğu çerezlerin amaçları ve siteye entegre olan üçüncü taraf uygulamaları
aracılığıyla bu çerezlerle ilgili seçim yapma olanaklarınız hakkında size bilgi sağlar.
VALEO, İnternet sitesine, sitenin içeriğini diğer kişilerle paylaşmanızı veya bu kişilere sitenin içeriğindeki
bir husus hakkındaki görüşünüzü bildirmenizi veya görüşlerini almanızı sağlayan, üçüncü kişilerce
tedarik edilen uygulamalar ekleyebilir. Bu, örneğin Facebook, Twitter vb. sosyal ağlardan gelen "Paylaş"
ve "Beğen" düğmeleri için geçerlidir.
Bu tür uygulama düğmelerini sağlayan sosyal ağ, siteyi ziyaretiniz sırasında bu düğmeyi
kullanmadıysanız bile, sizi bu düğmeyle tanımlayabilir. Sitede dolaşımınız sırasında sosyal ağ hesabınız
cihazınızda aktif durumdaysa (oturum açıksa), bu tür bir uygulama düğmesi, ilgili sosyal ağın sitedeki
gezinme etkinliğinizi izlemesine izin verebilir.
VALEO, sosyal ağlar tarafından sitede gezinmeye ve kişisel verilere ilişkin bilgi toplamada kullanılan
süreç üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir. VALEO, bu uygulama düğmeleri yardımıyla
toplanabilecek gezinme verileri ve toplanan verilerin reklam amacı başta olmak üzere kullanım
amaçları hakkında bilgi sahibi olmanız için, söz konusu ağların gizlilik koruma politikalarını okumanızı
tavsiye eder. Bu koruma politikaları, söz konusu sosyal ağların her birinde bulunan hesap
parametrelerinizde değişiklik yapmanız suretiyle, sosyal ağlara ilişkin tercihlerinizi ifade etmenize izin
vermelidirler.

IV.

Çerezlere ilişkin tercihleriniz

Web sitemizi ilk defa ziyaretinizde, bu çerezlerin kullanımını kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
Çerezleri yönetmenizin birçok yolu mevcuttur. Kullanıcı tarafından ayarlarda yapılacak herhangi bir
değişiklik, kullanıcının İnternet’teki tarama etkinliğini ve çerezlerin kullanılmasını gerektiren belirli
hizmetlere erişim koşullarını değiştirebilir.
Kullanıcı, çerezlere ilişkin tercihlerini dilediği zaman, aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak ifade
etmeyi ve değiştirmeyi seçebilir.
Tarayıcı yazılımınız tarafından sunulan seçenekler:
Tarayıcı yazılımınızı, çerezlerin cihazınızda saklanacağı veya aksine, yayınlayana göre veya sistematik
şekilde geri çevrileceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Tarayıcınızı, bir çerezin cihazınıza depolanmasından
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önce çerezlerin kabul edilmesi veya reddedilmesini önerecek şekilde de yapılandırabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için, (c) bölümüne bkz.

a) Çerezleri kabul etmek
Çerezleri cihazınıza kaydetmeniz, tarayıcı yazılımınız tarafından sunulanlar arasından seçim
gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ve ücretsiz olarak ifade edebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz bir
karardır.
Tarayıcı yazılımınızdaki çerezleri cihazınıza kaydetmeyi kabul ettiyseniz, incelediğiniz sayfalara ve
içeriğe entegre edilen çerezler, cihazınızdaki belirli bir yerde geçici olarak saklanabilirler. Yalnızca bu
çerezlerin yayınlayıcısı, bu cihazı kullanarak bilgileri okuyabilir.

b) Çerezleri reddetmek
Cihazınızdaki çerezleri reddetmeyi seçerseniz veya önceden kaydedilmiş çerezleri silerseniz, sitenin
bazı bölümlerini görüntülemeniz için gereken bazı özellikleri kullanamazsınız. Bu durumla, oturum
açmanızı gerektiren herhangi bir içeriğe veya hizmete erişmeye çalıştığınızda karşılaşabilirsiniz. Ayrıca,
cihazınızın Internet'e bağlandığı ülke veya standart görüntüleme ayarları, dil ayarı veya cihazınız
üzerinde kullanılan tarayıcı tipinin VALEO tarafında tanımaması durumunda, teknik uyumluluk da söz
konusudur.
Tarayıcı yazılım, çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini reddetmek üzere ayarlanmışsa, VALEO,
hizmetlerinin düzgün işleyişi için gerekli olan ve reddettiğiniz veya sildiğiniz çerezlerin
kaydedilememesinden veya görüntülenememesinden kaynaklanan herhangi bir aksaklıktan dolayı
sorumlu tutulamaz.

c) Seçiminizi kullandığınız tarayıcıda nasıl uygularsınız?
Her tarayıcının çerezleri yönetme şekli ve çerez ayarları farklıdır. Tarayıcınızın yapılandırması, çerez
ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konusunda sizi bilgilendirecek olan yardım menüsünde
açıklanmaktadır.
örn.:
Internet Explorer ™ için:
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™ için:
https://www.apple.com/legal/privacy/tr/
Chrome ™ için:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr&hlrm=en
Firefox ™ için:
https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
Opera ™ için:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
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VALEO’nun dolaşım trafiğini ölçmek amacıyla çerezleri cihazınızda saklamasını istemiyorsanız,
cihazınızda yalnızca VALEO’nun dolaşım trafiğine ilişkin hizmetlerini devre dışı bırakmak amacıyla
tasarlanmış bir çerez yükleyecek olan bu devre dışı bırakma bağlantısını tıklayabilirsiniz.
Bu devre dışı bırakmanın bir çerez ile sağlandığını lütfen unutmayın. Cihazınızda kayıtlı çerezleri
(tarayıcıyı kullanarak) silerseniz, VALEO artık bu tercihinizden haberdar olamayacaktır.
Cihaz birkaç kişi tarafından kullanılıyorsa ve bir veri cihazında birden fazla tarayıcı yazılım mevcutsa,
VALEO, bu veri cihazı için tasarlanan hizmetlerin, söz konusu cihazın başka bir kullanıcısı tarafından
değil, sizin tarafınızdan kullanımına uygun olduğundan emin olamaz.
Böyle bir durumda, cihazın başkalarıyla paylaşılması ve tarayıcı ayarlarının çerezlere göre
yapılandırılması, her kullanıcı tarafından, kendi tercihine göre ve kendi sorumluluğu altında
gerçekleştirilir.
Üçüncü taraf çerezlerin idaresi:
Üçüncü taraf çerezlerini, siteye entegre edilen üçüncü taraf uygulamaları ile reddetmeyi seçebilirsiniz.

V.

Çerezlerin saklanma süresi

Çerezler, cihazınıza yüklenmelerini takiben en fazla on üç ay saklanırlar. Bu sürenin sonunda, tekrar
(gerektiği yerde) onayınız istenecektir.

VI.

Veri koruması

Çerezlerin kullanımı sırasında, Valeo, sizinle ilgili kişisel verileri veri denetleyicisi olarak işleme koyabilir.
Toplanan veriler, site gezinme trafiğini ölçmek veya tarama deneyiminizi iyileştirmek amacıyla
kullanılırlar.
Valeo'nun veya üçüncü bir tarafın meşru menfaati veya sizin tarafınızda gösterilen rıza, veri kullanımı
işlemlerinin hukuki dayanağını teşkil eder.
Kişisel verilerinizin alıcısı: Valeo'nun yetkili servisleri, alt-yüklenicileri ve çerezin yayınlayıcısıdır [à
valider et compléter le cas échéant].
Kişisel verilerin korunması hakkındaki 2016/679 sayılı yönetmelik uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin
erişim, düzeltme, kullanım sınırlaması, silme, taşınabilirlik haklarınızı kullanabilirsiniz.
Verilerin Valeo'nun veya üçüncü tarafın meşru menfaatine göre kullanılmasına itiraz etme hakkınız
vardır. Verilerinizin kullanımına ilişkin hukuki çerçeve içinde, izninizi geri çekebilirsiniz. Verilerinizin,
vefatınızı takiben geleceğine ilişkin karar verme hakkına da sahipsiniz.
Haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki adreslere yazabilirsiniz:
DPO
Valeo Yönetim Hizmetleri
43, rue Bayen
75017 Paris
Fransa
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Yetkili veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz.
Daha fazla bilgi talep ediyorsanız:
►

Burada bulabileceğiniz Valeo veri koruma politikasını okuyun: Valeo Veri Koruma Genel
politikası

►

Bu adresten veri koruma sorumlumuz ile iletişime geçin: dpo.external@valeo.com

EK 1
N°

TİP

ADI

AMAÇLARI

SAKLANMA SÜRELERİ

1

İşlevi

SL_C_23361dd03
5530_SID

İşlevi

12 ay

2

İşlevi

SL_C_23361dd03
5530_VID

İşlevi

12 ay

3

İşlevi

SL_C_23361dd03
5530_KEY

İşlevi

12 ay

4

BunuPaylaş

__unam

Paylaşım düğmeleri

9 ay

Valeo web sitesini ziyaretiniz sırasında, üçüncü bir taraf, tercihinize bağlı olarak, cihazınıza çerezler
yerleştirebilir. Üçüncü tarafın kullandığı çerezler, aşağıda açıklanan amaçlar için kullanılırlar.
Üçüncü taraf tarafından kullanılan çerezler şunlardır:
N°

TİP

ADI

ŞİRKET

AMAÇLARI

SAKLANMA
SÜRELERİ

1

Analitik/teknik

_ga

Google Analytics

Web sitesi analizi

14 ay

2

Analitik/teknik

_gid

Google Analytics

Web sitesi analizi

1 gün

3

Analitik/teknik

_gat

Google Analytics

Web sitesi analizi

navigasyon
penceresi kapanana
kadar
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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