ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZLERİ NASIL KULLANIRIZ

Çerez, aygıtınızı tanımayı ve çoklu oturumlar boyunca istikrarlı, birbirine bağlı bir deneyimi
sürdürmeyi sağlayan küçük metin dosyasıdır. Uygulama'nın web sitesine (www.q-elevator.com)
herhangi bir şekilde erişirseniz bazı aktivitelerinizi takip etmek ve görüntülemek, Siz'in hakkınızda ve
web sitesini kullanımız hakkında bazı verileri depolamak ve bu verilere erişmek için çerezleri
kullanacağız.

Bu Çerez Politikası, Uygulama'nın web sitesini ziyaret ettiğinizde çerezleri nasıl kullandığımızı ve Siz'in
çerezler üzerinde nasıl daha ileri derece kontrol gösterebileceğinizi izah etmektedir. Lütfen bunun
bazı özellikleri sınırlandırabileceğini aklınızda bulundurun.

Genel Gözatma: Sitemizin düzeltme uygulamaları ve platformumuzun iyileştirilmesi gibi bazı teknik
özellikleri için önemli olan çerezleri kullanırız.

Bu çerezler:

- Uygulama'da ve diğer hizmetlerimizde, web sitesini ziyaret eden bir kişinin tercihlerine ve
eylemlerine uygun hale getirilmiş davranımları devreye sokmak
- Daha kullanışlı ürünler oluşturmak için kullanıcıların tercihleri hakkında bilgi toplamak
- Pazarlamaya ilişkin düzenli ticari faaliyetlerimizi sürdürmek (etkileri ve tıklama verisini toplamak için
siteyi ilk kez ziyaret ederken gelen bir seferlik açılır pencereler gibi)
- Ürünlerimizin etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak için kodumuzdaki aksaklık süresi, hata ve
sorunları teşhis ve düzeltmeye yardım etmek

Reklam: Üçüncü parti ortaklarla reklamcılığa olanak vermek için çerezleri kullanırız.

Bu çerezler:

- Kullanıcılarımız için reklam deneyimini uyarlamak
- Bizimle bir reklam etkinliği sunan üçüncü parti bir ortakla reklama dahil olan kullanıcılar arasında
doğrudan iletişimi sağlamak
- Kullanıcılar bir ilana tıkladığı zaman bunu izleyebilmemize olanak vermek
- Ürün iyileştirmesi ve dahili raporlama için etkileri ve tıklama verisini toplamak

Mantıksal Analiz: Siz'e diğer ürün ve hizmet tekliflerimizi daha iyi temin etmek için kullanım
etkinliklerini derlemede çerezleri kullanırız. Üçüncü partilerle veya müşterilerimizle tanımlayıcı ham
veriyi paylaşmayız, bununla beraber ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınız hakkındaki
kümelenmiş veriyi baz alarak üst seviye kararlar veririz.

Bu çerezler:

- Site trafiğini ve kullanıcıların davranım akışlarını görüntülemek
- Site içi ürünlerin etkinliğini ölçmek
- Uzaktan pazarlama kampanya ve taktiklerinin etkinliğini ölçmek

ÇEREZLER ARACILIĞIYLA SİZ'E DAİR NE BİLGİSİ TOPLARIZ

Sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanarak bazı bilgileri alabiliriz. Bu veri genel olarak sizin
hakkınızda tanımlayıcı bilgi içermez.

- Özgün kimlik jetonları
- Kullanıcı tercihleri

Üçüncü Parti Çerezler

Çerezlerin kullanımı, isimleri ve çerez teknolojisine ilişkin diğer çerezler zamanla değişebilir ve Biz,
önemli değişiklikler meydana geldiğinde ve zaman zaman çerez tablomuzu güncelleyerek sizi
haberdar etmek için makul çabayı göstereceğiz. Web sitemizdeki sayfalara sponsor olan şirketler veya
diğer organizasyonların, ürünlerine ve hizmetlerine dair ilginiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
için ve bazı durumlarda böyle ürünleri ve hizmetleri size uygun hale getirmek için çerezleri veya diğer
teknolojileri kullanabileceğini de lütfen dikkate alınız.

ÇEREZLERİ NASIL SINIRLANDIRIRSINIZ

Eğer web sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemediğinize karar
verirseniz, internet tarayıcınızdaki seçenekleri ayarlayabilir ve tercihlerinizi en iyi şekilde karşılaması
için uygun Çerez seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayar seçenekleri tarayıcıdan tarayıcıya değişiklik
gösterirken, genel olarak tüm çerezleri ya da bazılarını reddetmeyi veya bunun yerine cihazınıza bir
çerez yerleşirken bildirim almayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen tercih ettiğiniz tarayıcının
kullanıcı yardım bilgisine bakınız. Lütfen çerezlerin belirli işlevsellikler için gerekli olabileceğini ve bu
çerezleri engelleyerek sitemizin bazı kısımlarına ve özelliklerine erişiminizi kısıtlayabileceğinizi
aklınızda bulundurun.

Son olarak, çerezler değişen süreler için cihazınıza kaydedilirken, onları dilediğiniz zaman manuel
olarak silebilirsiniz. Fakat, yukarıda ele alınan ayarları yapmadığınız sürece çerezleri silmek sitenin
cihazınıza daha fazla çerez yerleştirmesine engel olmayacaktır.

BİZE ULAŞIN

Bu Çerez Politikası'na dair soru ve yorumlarınız için lütfen Biz'e info@q-elevator.com adresi
üzerinden ulaşın.

