GENEL

Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.’ ye ait Polinas.com internet sayfası kullanımınızı en verimli hale
getirebilmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çeşitli çerezler kullanmaktayız. Söz konusu
çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna yerleştirilen ve bilgi depolamak için kullanılan küçük veri dosyalarıdır. Diğer bir ifade ile
çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve
tutmak için kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla
ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu
politikada, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak anılacaktır.

Çerezler hakkında detaylı bilgilendirme için http://www.aboutcookies.org ve
http://www.allaboutcookies.org adreslerine göz atabilirsiniz.

İnternet sitemiz haricinde üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve/veya uygulamalarında, Polinas.com
internet sitesi ile ilişkili olarak çerezler kullanabilir.

UYGULAMA VE İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların üyelerimize gösterilmesi amacıyla
kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama
istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Uygulamanın kaç kere açıldığı, hangi saatlerde
kullanıldığı, uygulama içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu gibi)

Teknik Çerezler: İnternet sitemizin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

Polinas.com internet sayfasını kullanarak çerezlerin, bu Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde
kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız,
tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki kullandığımız çerezleri
devre dışı bırakmak, Polinas.com internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı
çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, uygulamayı ve/veya internet sitesini kullanmaya
devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz
veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. Uygulamadan ve/veya internet sitesinden tam
anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye ediyoruz.

Çerez kullanımı noktasında cihaz ayarlarınızı yapabilmek adına safari tarayıcısı için telefonunuzun
"Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçtikten sonra yine telefonunuzun "Gizlilik ve Güvenlik"
bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilirsiniz veya Privacy Badger
uygulamasını kullanabilirsiniz.

