Çerez (Cookie) Politikası
Web Sitesi ve Mobil Uygulama(App) İçin
Bu Politika, Karebant sadakat programının web sitesinde (https://www.Karebant.com/),
mobil sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılmakta olan çerez (cookie) çeşitlerini,
kullanım alanlarını, üçüncü taraf çerezlerinin reklam ve yeniden hedefleme amacıyla
nasıl kullandığını ve kullanıcı tarafında çerez yönetiminin ne şekilde gerçekleştiğine
ilişkin bilgiler ile profilleme çalışmalarının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler ihtiva
etmektedir.
Çerez Çeşitleri
KAREBANT web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde geçici ve kalıcı çerezler
kullanmaktadır. Geçici çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerezler ise sabit
diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır. KAREBANT web sitesi ve mobil
uygulamasında farklı amaçlar için çerezler kullanılmaktadır:
Teknik çerezler: Web sitesinin veya mobil uygulamanın doğru bir şekilde çalışmasını
sağlamak, kullanıcı hesabını oluşturmak ve giriş yapmayı sağlamak için teknik çerezler
kullanılmaktadır.
Fonksiyonel çerezler: Kullanıcı tercihlerini hatırlamak ve web sitesinin veya mobil
uygulamanın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için fonksiyonel
çerezler kullanılır.
Analitik çerezler: Kullanıcıların KAREBANT web sitesini veya mobil uygulamasını nasıl
kullandığı hakkında bilgi almak amacıyla Analitik Çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler,
web sitesini veya mobil uygulamayı geliştirme ve optimize etmek, iletişim ve reklamların
etkinliğini anlamak için kullanılır. Analitik Çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen
sayfalar, bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları, kullanıcıya gönderilen e-posta/push/SMS’in
hangi tarih ve saatte açıldığı gibi bilgileri içerir.
Ticari çerezler: Kişiselleştirilmiş reklamları diğer web siteleri ve mobil uygulamada
göstermek için, üçüncü taraf çerezler de kullanılır. KAREBANT; kullanıcılarını birbirinden
ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak
amacıyla kullanıcıları büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet,
alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye
yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır. Bu kullanım yeniden hedefleme yöntemi ile
yapılabilir. Ayrıca kullanıcıların web sitesi veya mobil uygulamadaki gezinme bilgilerinden
yararlanılarak oluşturulan kullanıcı gruplarına, başka sitelerde gezindiklerinde KAREBANT
dışındaki reklam verenlerin reklamlarını gösterme yöntemi ile de yapılabilir. Yeniden
hedefleme yöntemi; kullanıcı ilgi alanlarına ve kullanıcıları birbirinden ayıran özelliklere göre
web sitesinde veya mobil uygulamada görüntülenen kampanyaları kullanıcıya hatırlatma
aktivitelerine dayanır.
KAREBANT profillemeyi neden ve nasıl yapar?
KAREBANT, üyelerini davranış yapılarına göre segmente ederek daha yakından tanımayı ve
belirli davranış biçimlerini bilerek daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlar. KAREBANT,
sadakat programı kapsamında üyelerine, web sitesi ve/veya/mobil uygulamadaki beğeni ve
kullanım tercihleri doğrultusunda fırsat, indirim, kampanya gibi faydalar sunabilmek ve
sadakat programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla profilleme
yapmaktadır.
Müşteri profillemede birbirinden bağımsız birçok parametre rol oynar. Bunlara demografi ve
davranışsal data örnek olarak verilebilir.

Üyelerin beğeni, tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, demografik bilgisi, üyenin izin
vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi yeniden hedeflenebilmesi için çerez (cookie) hizmeti
veren üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri
aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla
gerçekleşmektedir.
Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; üyenin kişisel
verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde aktarım Pseudonymous data (takma adlı
veri) kullanılarak gerçekleştirir. Takma adlı veri için üyeye atanmış, harf ve rakamlardan
oluşan kombinasyonlar örnek olarak gösterilebilir.
KAREBANT Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
KAREBANT çerezleri;
a. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi
kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
o Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun
sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez
parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
o Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde
sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
b. KAREBANT tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi
cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi
içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil
uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web
sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
c. İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile
hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.
o KAREBANT, çerezler yoluyla elde edilen bilgilerle Kullanıcıları davranış
yapılarına göre segmente ederek sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek;
tercihleriniz doğrultusunda daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve
ürünleri sunar.
o KAREBANT, çerezler, SDK ve çevrimdışı kanallardan elde edilen bilgiler ile
müşterilerini, kullandığı veri yönetim platformu (DMP) üzerinde çeşitli
kategorilere ayırabilir. Anonim profiller haline getirdiği bu kategorileri reklam
veren firmaların dijital pazarlama reklamlarının doğru hedef kitleye, uygun
platformlar üzerinden ulaşmasını sağlamak amacıyla kullandırır.
Karebant, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, site'nin
içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde
gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.
Karebant, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya
farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü
taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme
ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dahilinde
kalacaktır.
Karebant, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, site'yi ve/veya Karebant'ın' reklam verdiği
web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek
amacıyla kullanabilir. Karebant bu reklamları sunarken, Karebant'ın sizi tanıyabilmesi
amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Site'yi ziyaretleri sırasındaki
kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak

için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç
site'de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca Karebant tarafımızdan kullanılırlar.
Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve
gerçekleştirilen
ödeme
işlemlerinin
güvenliğini
garanti
etmektir.
Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri
kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız.
Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, site'ye ilk
defa
giriş
yaptığınızda
pop-up
ekran
ile
verilecektir.
Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak site'de çerez kullanımını
önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı
bırakmanız sonra da bu site ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.
Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla
birlikte, çerezleri önlemeniz, site'de sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi
sonuçlar doğurabilecektir.
Çerez Yönetimi
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi
edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini
tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar”
Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez
yönetimizi gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez
yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve
Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için:
- www.allaboutcookies.org,
- “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret edebilirsiniz, veya
- “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)
- Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar
Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü
(https://haystack.mobi/) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve
mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve
mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil
uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site
tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, site'yi ziyaret
ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site'ye girmiş olduğunuz cihazda
saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site'yi
kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

