Çerez beyanı
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde kullandığınız cihaza (bilgisayar, tablet, telefon...) kaydedilen küçük
dosyalardır. Vandersanden internet siteleri de çerezler kullanır, bu çerezler kullanıcı tercihlerini kaydetmeye ve statik
bilgileri toplamaya izin verir. Gizliliğinizi korumak, verdiğimiz hizmetleri iyileştirmek ve size optimal derecede kullanıcı
kolaylığı sunabilmek için çerezleri neden ve hangi amaçlar için kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmeye önem
veriyoruz.
JavaScript ve Web Beacons gibi bilgi toplama ve aktarımını mümkün kılan başka teknikler de vardır. Bu teknikler ve
çerezler, bugün neredeyse tüm modern internet sitelerinde kullanılmaktadır.
İnternet sitelerimiz kendi çerezlerini ve üçüncü tarafların çerezlerini kullanır. Üçüncü tarafların çerezleri için ilgili gizlilik
ve çerez politikasına göz atmanızı tavsiye ederiz.

1 Çerez türleri
Farklı tür çerezler vardır:

1.1 Fonksiyonel çerezler
Fonksiyonel çerezler, doğru ve kullanıcı dostu bir internet sitesi sunmak için gereklidir. Bazı örnekler:
-

Dil tercihlerinizi kaydetmek
Suistimal veya dolandırıcılıkları takip etmek
İnternet sitesini ekran görüntüsü boyunda göstermek için tarayıcı ayarlarını kaydetmek

1.2 Analitik çerezler
Bu çerezler, internet sitemizin kullanımı hakkındaki statik bilgileri toplamak için kullandığımız tipik üçüncü taraf
çerezleridir, örnek:
-

Sayfaların ortalama yüklenme süresi
Ziyaret edilen sayfalar
Tarayıcı bilgileri
IP adresi
MAC adresi
(sayfa) ziyaretinin süresi
Bir videonun izlenme süresi
Downloadlar (Yüklemeler)
İşletim sistemi hakkında bilgiler
Kullanılan cihaz hakkında bilgiler
Bir veya daha fazla sayfadaki tıklanma ve diğer etkileşimler

Bu çerezler ve statik bilgileri, aslında bir analizden sonra performans, güvenlik, kullanıcı kolaylığı, içerik ve hizmetlerimizi
optimal hale getirmek amaçlıdır.

1.3 Reklam çerezleri
Vandersanden üçüncü tarafların internet sitelerine reklamlar yerleştirebilir. Bunun için reklam çerezleri kullanılır.
İnternet sitelerimizde de üçüncü tarafların çerezlerini birbirine linklemek için bu çerezler olabilir. Ziyaret ettiğiniz
internet siteleri, tıklama, satın alma gibi online davranışınıza göre size isteğe göre reklam sunabiliriz. Ayrıca bu çerezler
örneğin spesifik bir reklamı görüp görmediğinizi de takip eder.

Riemsterweg 300
3740 BILZEN (Spouwen)
www.vandersanden.be

T +32 (0)89 51 01 40
F +32 (0)89 49 28 45
info@vandersanden.be

1.4 Sosyal medya çerezleri
Sosyal medya çerezleri, daima üçüncü taraf çerezleridir. Bir sosyal medya butonuna tıkladığınız ve/veya yükleme
yaptığınızda tipik şekilde kullanılırlar.
Daha fazla bilgi için sizi bu üçüncü tarafların gizlilik ve çerez politikasına yönlendirmek isteriz.
-

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

2 Kullanılan çerezler
2.1 İnternet sitelerinin listesi
Vandersanden, çerezlerin aktif olabileceği aşağıdaki internet siteleri ve/veya (alt) domainlerin sahibidir:






















vandersanden.com ve (tercüme edilmiş) domain uzantıları (.be, .pl, .fr, .ru, .ro, .it, .sz, .ch, .dk, .lt, .com.tr)
vandersandengroup.com ve (tercüme edilmiş) domain uzantıları (.be, .ie, .by, .ch, .co.uk, .com.tr, .cz, .de, .lt,
.nl, .pl, .ru, .ro, .se, .ma, .dk, .fr, .uk, .it, .eu)
signapanels.com ve vandersanden-signa.com,
ebrick.be, e-brick.be ve (tercüme edilmiş) domain uzantıları (.nl, .de)
eboard.nl, e-board.nl ve e-board.be
huwa.be
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
esoleren.be, esoler.be, e-soler.be, e-soleren.be ve uzantıları (.fr, .com, .nl)
*.renovationtool.com
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
forms.vandersanden.com
referenties.vandersandengroup.be, references.vandersandengroup.be
detoekomstbouwers.be ve uzantıları (.nl, .com)
vandersanden-inspiration.de
vandersanden-tuin.be
*.calculationtool.com
akaklinker.de
bylandtsierbestrating.nl
bylandt.com, bylandt.be
bricktool.pl
bricktool.vandersandengroup.com

2.2 Çerez tablosu
Burada internet sitelerimizde kullanılan çerezlerin kısa bir özetini bulabilirsiniz:
Tür

İsim

Kaydetme süresi

Açıklama/Amaç

Fonksiyonel

has_js

oturum

Tarayıcının JavaScript'i destekleyip
desteklemediğini belirler.

Analitik

hjUserId,_hjIncludedInSample

Oturum

Hotjar'in aktif olduğu sayfalarda bu çerezler,
sayfada ne yapıldığını analiz etmek için
kaydedilir. Amaç, bu bilgiler ışığında internet
sitelerimizi iyileştirmektir. Bu çerezler, ayrıca
aynı ziyaretçinin birden fazla sayfayı takip
etmesini mümkün kılan özgün kullanıcı
numarası (UUID) içerir.
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Fonksiyonel

SSESS*,
PHPSESSID,
ASP.NET_SessionId

Oturum

Oturum çerezi. Bu, sunucu veri tabanını
mevcut oturuma linklemek için kullanılır.

Analitik/
Reklam

_ga,
_gat,
_gid

2 yıl,
maks. 3 ay,
1 gün

Google Analytics ve Google Tag Manager
çerezleri. Amaç, internet sitelerimizi ve
kampanyaları analiz etmek, iyileştirmektir. Bu
çerezler, bir kullanıcı hakkında farklı bilgileri
birbiriyle birleştirmek için özgün kullanıcı
numarası (UUID) kullanır. Bu çerezler, reklam
sunmak için de kullanılabilir.

Reklam

_gcl_aw,
_gcl_dc

3 ay,
3 ay

Google AdWords Üçüncü Taraf çerezleri. Bir
reklama tıklayarak internet sitemize
yönlendirildiğinizde kullanılır.

Reklam

_dc_gtm

1 dakika

Google Double Click ve Google Tag Manager.
Çerez, Google Analytics'in Google Tag
Manager aracılığıyla birleştirildiğini belirtir.

Fonksiyonel

harmony_session

Oturum

Bu, sunucu veri tabanını mevcut oturuma
linklemek için kullanılır.

Fonksiyonel

language_selection

1 yıl

Dil tercihini kaydeder

Fonksiyonel

cookieconsent_dismissed

1 yıl

Çerez politikasının kabul edildiğini kaydeder.

Fonksiyonel

hl

1 yıl

Kültür tercihini (dil ve ülke) kaydeder.

Fonksiyonel /
Analitik

__ss_referrer,
__ss,
__ss_tk

1 saat,
1 gün,
25 yıl

Önceden doldurulmuş alanları olan formları
sunmak için Sharpspring (Üçüncü Taraf)
tarafından kullanılır. Ayrıca bu çerezler ziyaret
edilen sayfaları kaydetmek için de
kullanılabilir. Eğer kişisel bilgilerinizi bir forma
girdiyseniz, bu özellikleri profilinizle
birleştirebilirsiniz.

Fonksiyonel

vds_inspirationtool

1 ay

Uygulama setinizi kaydetmek için fikir aracı
(uygulamalar) kullandığınızda özgün kullanıcı
numarası (UUID) kaydedilir.

Analitik

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmt,
__utmz

2 jyıl,
30 dakika,
Oturum,
10 dakika,
6 ay

Sayfa ve kampanya istatistiklerini kaydetmek
için Google Analytics (Üçüncü Taraf)
tarafından kullanılır. Bilgiler, online internet
sitelerimiz ile kampanyaları analiz ve
optimalize etmek için kullanılır.

Fonksiyonel

CFID,
CFTOKEN

30 yıl

Cold Fusion tarafından oturum süresinin daha
uzun olmasına olanak sağlamak için kullanılır.

Analitik

_uetsid

1 saat

Microsoft Bing (Üçüncü Taraf) çerezi. Bu
çerez, hizmetlerimizi analiz ederek ve
iyileştirerek (sayfa) istatistiklerini korur.

Diğer

__cfduid

1 yıl

Güvenlik nedenleri için Cloudfare çerezi. Bu
çerez, kişisel bilgi kaydetmez.

Fonksiyonel

uzun

Oturum

Dil tercihini kaydeder
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2.3 Üçüncü tarafların çerezleri
Kendi çerezlerimizin yanı sıra internet sitelerimizde çerez içeren üçüncü taraf uygulamaları da kullanılır (üçüncü
tarafların çerezleri). Daha fazla bilgi için aşağıdaki gizlilik ve çerez politikasına göz atabilirsiniz:








Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google / Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Sharpspring: https://sharpspring.com/legal/privacy/

3 Tarayıcı ayarları
Cihazınıza çerez kaydedilmesini istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kaydedilmiş
çerezleri de silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım sekmesine göz atabilirsiniz.

4 Nihai hükümler
Vandersanden, bu Çerez Beyanı'nı önceden bilgilendirme yapmak zorunda olmaksızın herhangi bir anda değiştirme
hakkını saklı tuttuğunu vurgular.
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