ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez politikamız, genel olarak kişisel bilgileri nasıl ve neden topladığımızı, sakladığımızı,
kullandığımızı ve paylaştığımızı ve ayrıca kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı ve ilgili durumlarda
bizimle ve denetleyici makamlarla nasıl iletişime geçeceğinizi açıklayan gizlilik politikamızın bir
parçası niteliğindedir.
ÇEREZ POLİTİKAMIZIN AMACI
İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Bursa Ticaret Borsası (“Borsa”) tarafından yönetilmekte
olan btb.org.tr internet sitesinin (“Site”) kullanımı aşamasında oluşturulan çerezlerden elde
edilen Site ziyaretçilerine (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi
vermektir. İşbu Çerez Politikası’nda, Sitemizde hangi amaçlarla çerezleri kullandığımızı ve bu
çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, Sitemizi ziyaret ettiğinizde Sitemizin cihazınızda kalıcı veya geçici olarak
sakladığı küçük bir metin dosyasıdır. İlk kez bir internet sayfası talep ettiğinizde, Sitemiz bazı
verileri tarayıcınıza gönderir ve daha sonra tekrar bu bilgilere erişim, depolama veya toplama
işlemleri için tarayıcınız aracılığıyla cihazınızda saklar.
Çerezler, Sitemiz (“birinci taraf tanımlama bilgileri”) veya sitede analitik hizmetleri veya
etkileşimli içerik sağlayanlar (“üçüncü taraf tanımlama bilgileri”) tarafından belirlenebilir. Çerez
kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da
engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini
belirtmek isteriz.
NEDEN ÇEREZ KULLANIYORUZ?
Sitemiz, daha önceki ziyaretiniz hakkındaki bilgileri hatırlayabilmek, bu bilgiler ile
deneyiminizi geliştirmek, etkinliklerinizi izlemek ve Sitemizin kullanımı hakkında istatistikler
oluşturmak için çerezleri kullanabilir. Bu teknolojinin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz diğer mevzuatlara
uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
DIŞ BAĞLANTILAR
Sitemiz aracılığıyla, belirli güvenilir üçüncü tarafların sahip olduğu ve yönettiği diğer
internet sitelerine bağlantı verebiliriz. Bu diğer üçüncü taraf internet siteleri de kendi ayrı
politikalarına uygun olarak çerezler veya benzer teknolojileri kullanabilir. Bu diğer üçüncü
taraf internet siteleriyle ilgili gizlilik bilgileri için, lütfen ilgili sitelerin politikalarına bakınız.
ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz. Veri sahibi olarak çerez tercihlerinizi kişileştirmek için;
Tarayıcı

Link

Adobe
Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google
Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google
Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google
Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet
Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

DEĞİŞİKLİK
İşbu Çerez Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.
Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, Sitemizde veya
herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanacak ve sonrasında yürürlük kazanacaktır.

