CASA LAVANDA ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez Politikası:
Lavanda TURİZM Ltd. Şti. (bundan sonra “CASA LAVANDA” olarak anılacaktır.), Üyeler
dahil tüm kullanıcılarının hizmetlerden güvenli şekilde ve tam olarak yararlanabilmeleri için
sitesinde kullanan kişilerin verileri korumaktadır.
www.casalavanda.com (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.)’u kullanan tüm kullanıcılara
özel içerik ve ürün/hizmet reklamları göstermek, site içerisinde analizler yapılabilmesi ve
kullanıcıların kullanım alışkanlıklarının takibi amacıyla çerezlerden yararlanılmaktadır.
İşbu çerez politikası www.casalavanda.com.tr üye sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
CASA LAVANDA, bu çerez politikasını (“politika”) sitede hangi çerezlerin kullanıldığını ve
kullanıcıların bu konudaki seçeneklerini nasıl takip edebileceği hususunda kullanıcıları
aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar
aracılığıyla kullanılan cihaza ve/veya ağ sunucusuna depolanan bilgi içeren küçük metin
dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar.
Kullanıcı aynı siteyi birden fazla kere ziyaret ettiğinde sunucu bunu hatırlayabilir.
Çerezler, siteyi kullanan kullanıcılara ilişkin ad, soy isim, cinsiyet, e-mail adresi, telefon
numarası veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı
bilgi
için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org
adreslerini
ziyaret
edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, site çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Site
çerezleri, CASA LAVANDA tarafından oluşturulup sitede kullanılabilirken, üçüncü taraf
çerezlerini CASA LAVANDA ile birlikte çalışan başkaca firmalar tarafından yönetilmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri kullanıcının siteden ayrılması ile birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım
alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle kullanıcıların siteyi ziyaret ederken kullandığı cihazlarda
kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, sitede teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam
çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Sitede, çerezler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:
Sitenin faaliyetini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan işlevleri gerçekleştirmek. Örneğin,
CASA LAVANDA üyelerinin, alışveriş sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince
kaybolmaması. Oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları/sekmeleri ziyareti sırasında tekrar
şifre girmelerine, oturum açmalarına gerek kalmaması.
Siteyi analitik olarak inceleyerek sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin farklı
sunucular ile entegrasyonu, siteyi kullanan kişi sayısının belirlenmesi ve buna göre

performans ayarlanması ya da kullanıcıların site içerisinde aradıklarını bulmalarının
kolaylaştırılması.
Sitenin fonksiyonelliğini arttırmak ve kullanımını kolaylaştırmak. Örneğin, site üzerinden
başka sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden kullanıcının daha
sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama geçmişlerinin hatırlanması
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcıların
görüntüledikleri sayfa ve ürünler dikkate alınarak kullanıcıların ilgi alanlarıyla bağdaşan
reklamlarla karşılaştırılması.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
CASA LAVANDA, kullanıcıların kişisel verileri üzerindeki seçeneklerini kullanabilmelerine
olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, sitenin fonksiyonel olabilmesi için zorunlu olan bazı
çerezler konusunda seçenek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması
durumunda sitenin bazı fonksiyonlarının da çalışamaması söz konusudur.
Sitede kullanılan çerezlere dair seçeneklerin ne şekilde yönetilebileceğine dair bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Kullanıcılar, siteyi görüntüledikleri internet tarayıcısı şayet bu imkânı sunuyorsa, tarayıcı
ayarlarına müdahale edilerek çerezlere ilişkin seçeneklerin değiştirilmek suretiyle
özelleştirilmesi olanağı mevcuttur. İnternet tarayıcısının imkanlarına göre değişiklik
göstermekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan
önce onay alınmasını tercih etme veya yalnızca belirlenen bazı çerezlerin kullanımını
engelleme ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya
göre değişiklik göstermekle birlikte çerezlerin nitelikleri ve kullanımı ile alakalı genel
açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin
seçeneklerin, kullanıcıların siteyi görüntüledikleri her bir cihaz için ayrı ayrı yapılması
gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online
Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden çerezleri seçeneklerine müdahale edebilmek için mobil cihaza ait
ayarlar menüsü kullanılabilir.
Rıza ve Çerez Politikasındaki Değişiklikler
CASA LAVANDA, çerez politikası (“politika”) ile kullanıcılarına çerez kullanımının
kapsamı ve kullanılış amaçları hususunda detaylı açıklama sunarak çerez tercihleri konusunda
kullanıcıları bilgilendirmiştir. Bu bakımdan, sitede yer kullanılan çerez bilgilendirme
uyarısının kapatılması ve o haliyle sitenin kullanılmaya devam edilmesi, çerez kullanılmasına
kullanıcı tarafından rıza verildiği anlamına gelecektir. Kullanıcıların çerez seçeneklerini
kişiselleştirme imkânı her zaman saklıdır.
CASA LAVANDA, politika maddelerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika sitede
yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

