EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI ÇEREZ POLİTİKASI

EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI İLAÇ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. (bundan
sonra EXPANSCIENCE olarak anılacaktır) olarak, ziyaretçilerimizin ww.mustela.com.tr aracılığı
ile sunulan hizmetler ve bilgilendirmelerden güvenli ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak
amacıyla sitemizde çerezler (cookies) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden
kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Çerez Nedir?
Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet
oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka
cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları, bir diğer deyişle veri depolama araçlarıdır. Bu
metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da
diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için
kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.
Çerezler; adınızı, soyadınızı, adresinizi, şifrenizi ve hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz
ve kaydetmez.

2. Çerezleri Kullanım Amacı
Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır.
Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır:
•

aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak,

•

sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak,

•

sitemizdeki ziyaret tecrübeniz iyileştirmek,

•

hizmetleri size özel hale getirilebilmek ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler
sunabilmek

•

bir reklamın veya ürün görselinin, kaç kez gösterildiğini ve tıklandığını sayabilmek, ne kadar
süre ile sitede kalındığını tespit etmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturabilmek,
yönlendirmeler yapabilmek,

•

reklam kampanyalarının ve ürülerinin sergilenerek anlık teklifler verilmesini sağlamak.

3. Çerez Kullanımı ve Bu Hususta Kişisel Veri Toplanması Hukuki Sebep
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.
Çerez politikalarında belirtilen amaçlarla da kişisel veriler işlenebilmektedir.
Zorunlu çerezler dışında kalan performans çerezleri ile hedefleyici reklam yapan ve takip eden
çerezler hakkındaki veri işleme faaliyet yalnızca açık rıza olması halinde gerçekleştirilmektedir.

4. EXPANSCIENCE Web Sitesinde Yer Alan Çerez Çeşitleri ve Tanımlama Bilgileri
- EXPANSCIENCE’da kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler
kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapattığınızda sonlanır. Kalıcı çerezler ise sabit
diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.
- Web sitemiz, “first party cookies(EXPANSCIENCE)’’ veya ‘’third party cookies’’ (üçüncü taraf
çerezleri) kullanmaktadır. First party cookies EXPANSCIENCE tarafından oluşturulurken,
üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf işletmeler tarafından
yönetilmektedir.
- EXPANSCIENCE’da; zorunlu çerezler, performans çerezleri, hedefleyici reklam yapan ve takip
eden çerezler kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler (Her Zaman Etkindir):
İnternet sitesinin düzgün çalışabilmesi için gerekli olup sistemimizde devre dışı
bırakılamamaktadır. Bu çerezleri devre dışı bırakmak Web sitesinin performansını azaltacak ve
burada sağlanan hizmetleri ve özellikleri geçersiz hale getirebilecektir.
Bu kategori aynı zamanda, güvenli bir çevrimiçi ortam sağlanması dahil olmak üzere hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmemize yardımcı olan çerezleri de içermektedir.
Çerez Adı

Çerez Ömrü

Kullanım Amacı

CONSENT

60 gün

Ziyaretçinin,
çerez
manşetindeki
performans
ve/veya
hedefleyci
reklam yapan ve
takip
eden
çerezleri kabul

Tipi

Sağlayıcı Taraf
Üçüncü
çerezleri

taraf

cookie-agreedversion

1 yıl

edip etmediğini
belirler.
Güncel domain
adresi
için,
kullanıcının
çerez
rıza
durumunu
kaydeder.

EXPANSCIENCE

Performans Çerezleri (İzninize tabidir):
İnternet sitesinin ziyaretçinin isteklerine uyumlu hale getirebilmek için; ziyaret sayısını,
görüntülenen sayfa sayısını, ziyaretçilerin web sitesinde yaptıkları işlemleri ve ziyaretilerin ne
sıklıkta işlem yaptığını ölçümlemeye yarar. Bu analizler sayesinde web sitesi içeriği kullanıcı
deneyimlerinin artırılması amacıyla geliştirilir ve iyileştirilir.
Bu çerezleri aktif hale getirmemeniz halinde, websitesindeki davranışlarınızı analiz
edemeyecek; dolayısıyla da size uyumlu hale getirmek mümkün olmayacaktır.
Çerez Adı

Çerez Ömrü

Kullanım Amacı

_dc_gtm_UA-#

1 gün

_ga

2 yıl

_gid

1 gün

Google
Tag
Manager
tarafından,
Google
Analytics etiket
kodunun
yüjklenmesini
kontrol eder.
Site
ziyaretçisinin
Web
Sitesini
nasıl
kullandığına
ilişkin meydana
gelen istatistiki
verileri
benzersiz
bir
kimlik
ile
kaydeder
Site
ziyaretçisinin
Web
Sitesini
nasıl

Tipi

Sağlayıcı Taraf
EXPANSCIENCE

EXPANSCIENCE

EXPANSCIENCE

collect

kullandığına
ilişkin meydana
gelen istatistiki
verileri
benzersiz
bir
kimlik
ile
kaydeder
Oturum anı ile Site
sınırlı,
geçici ziyaretçisine ait
çerez
cihaz
ve
davranış
bilgilerini
Google
Analyticse iletir
ve ziyaretçinin
alışveriş
ve
cihazlar
arazı
geçişini
takip
eder.

Üçüncü
çerezleri

taraf

Hedefleyici Reklam Yapan ve Takip Eden Çerezler (izninize tabidir):
Bu çerezler reklam ortaklarımız tarafından web sitemizde devreye alınabilmektedir. Bunlar,
söz konusu şirketler tarafından ilgi alanlarınıza yönelik profiller yaratılması ve diğer sitelere
yönlendiren reklamların size sunulması için kullanılabilmektedir. Bu çerezler, sadece
tarayıcınızın ve cihazınızın belirlenmesi yoluyla çalışmaktadır.
Bu bilgileri aynı zamanda, üçüncü taraf çerezlerinin kullanımı yoluyla üçüncü kişilerle
paylaşabiliriz. Söz konusu bilgiler, bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek, frekans
sınırlamak için ( bir reklamı görme sıklığınızı sınırlandırmak için) için, reklam ilişkilendirme,
hileli işlem saptama, piyasa araştırması, ürün geliştirme, hata düzeltme ve diğer amaçlar da
dahil olmak üzere çevrim içi reklam yapma amacıyla üçüncü kişilerce kullanılabilir. Bunlar aynı
zamanda bir reklamı görme sayısını da sınırlandırmak için kullanılır.
Çerez Adı

Çerez Ömrü

Kullanım Amacı

_fbp

3 ay

Üçüncü taraf
reklam
verenlerin
reklamları ve
anlık
tekliflerinin
Facebook
tarafından
iletilmesinde
kullanılır

Tipi

Sağlayıcı Taraf
EXPANSCIENCE

fr

3 ay

tr

Oturum anı ile
sınırlı, geçici
çerez

VISITOR_INFO1_LIVE 179 gün

YSC

Oturum anı ile
sınırlı, geçici
çerez

Üçüncü taraf
reklam
verenlerin
reklamları ve
anlık
tekliflerinin
Facebook
tarafından
iletilmesinde
kullanılır
Üçüncü taraf
reklam
verenlerin
reklamları ve
anlık
tekliflerinin
Facebook
tarafından
iletilmesinde
kullanılır
Kullanıcın,
Youtube
videoları
ile
bağlantılı
sayfalardaki
bandını tahmin
etmeye çalışır
Kullanıcın
YouTube
üzerinden
hangi videoları
izlediğine ilişkin
istatistikleri
benzersiz bir
kimlik
ile
kaydeder

Üçüncü
çerezleri

taraf

Üçüncü
çerezleri

taraf

Üçüncü
çerezleri

taraf

Üçüncü
çerezleri

taraf

5. Çerez İzniniz ve Kapsamı
EXPANSCIENCE web siteleri ve bu web siteleri ile ilişkilendirilmiş mobil uygulamaları kullarak
işbu çerez politikasında bahsedilen çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezleri
kabul etmemeniz halinde web siteleri ve bu web siteleri ile ilişkilendirilmiş mobil uygulamalar
tasarlandığı şekilde çalışmayabilir veya almayı umduğunuz şekilde hizmet almanız mümkün
olmayabilir.Çerez politikamıza ilişkin bu bilgilendirme yazısı web sitemize veya ilgili diğer
sitelerimize ilk girişinizde ayrı bir pencerede açılacaktır. Bu pencerede yer alan Kabul Ediyorum
butonuna tıklamanız, işbu politikayı kabul ederek sayfayı kullanmaya başladığınız anlamına
gelmektedir. Çerezleri özelleştirme opsiyonunu kullanarak da çerezleri yönetebilirsiniz.

6. Çerezleri Engelleme
Çerezleri ve tarayıcınız önbelliğini temizlemek (kullanıcı adları ve şifreler gibi) için internet
sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm resimlerin yeniden yüklenmesi gerekir ve bu da sitemizin
eskisi gibi hızlı ve etkin hizmet verememesine sebep olur.
Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size
bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca
size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz.
Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web
tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı
çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir.
Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:
Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=tr
Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
Internet

Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer browserlar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Bunun dışında bazı
çerezleri silmenizde halinde sitemiz çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak
isteriz.
Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli bilgilere ve
belgelere
ulaşabilir

https://www.esb.org.tr/cerez-bellek
veya

“Privacy

Badger"

veya

www.aboutcookies.org adresinden
uygulamasını

kullanabilirsiniz

(https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için Web sitemizde belirtilen e-mail
adreslerinden, telefon numaralarından veya Barbaros Mah. Kardelen Sokak No 2 Palladium
Tower Kat 18 Ataşehir / İstanbul adresinden EXPANSCIENCE’e ulaşabilirsiniz.

