EMAAR GROUP ÇEREZ POLİTİKASI
Pek çok platformda olduğu gibi, “http://www.emaarakvaryum.com” (“Site”) adresinde yer alan
web sitemiz ve web arayüzü ve/veya mobil arayüzü ile ilgili servislerimiz (Emaar web sitesi veya
Emaar App) (Site ile birlikte toplu olarak “Platform”) çerezleri aşağıda açıklandığı gibi çeşitli
amaçlar için kullanır.
İşbu politika hangi bilgileri topladığımızı, nasıl kullandığımızı ve neden bu çerezleri bazen
saklamamız gerektiğini açıklar. Ayrıca çerezlerin saklanmasını nasıl önleyebileceğinizi de sizlerle
paylaşacağız ancak bu durum, Platform işlevselliğinin belirli öğelerini bozabilir.
“Çerez”, kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızın sabit diskine veya cep telefonunuzun tarayıcısına
aktardığımız küçük bir veri dosyasıdır.
Çerezlerin amacı; kullanıcının ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kullanıcıya özel içerik,
promosyon ve reklam sağlamaktır.
Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyen gereksiz reklamları engelleyerek Platform deneyimini
daha iyi hale getirmektir. Çerezler sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da Platform'u daha kullanıcı
dostu yapmamıza ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerikler, reklamlar ve promosyonlarla
Platform’u sizin için daha faydalı hale getirmemize yardımcı olur.
Çerezler, Platform’a girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve promosyonları görüntülemek,
Platform’da içerik ve reklam gördükten sonra bir reklamla ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi belirlemek
ve söz konusu ürün veya hizmetin Platform’unu ziyaret edip etmeyeceğinizi belirlemek için
kullanılır.
Çerezler, Platform’u ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı türü, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışı ve
alışkanlıkları ve kullanıcıların hangi ülkeden ziyaret ettiği gibi istatistikler oluşturmak için de
kullanılabilir.
Bazı özel durumlarda (i) harici bir tedarikçi olarak hizmetimizde reklam göstermek için Google
Adsense veya (ii) kullanıcıların trafiği, sitede geçirilen ortalama süre, ziyaretçilerin coğrafi konumu
ve diğer faydalı metrikler dahil olmak üzere web sitemizle / uygulamamızla nasıl etkileşime
girdiğiyle ilgili ayrıntılı istatistikleri görebilmemiz için Google Analytics gibi güvenilir üçüncü taraf
uygulamaları kullanabiliriz.
Çerezleri bilgisayarınızın sabit diskinden veya cep telefonu tarayıcınızdan engelleyebilirsiniz.
Çerezleri devre dışı bırakmanın işbu Platform’un ve ziyaret ettiğiniz diğer birçok web sitesinin
işlevselliğini etkileyeceğini unutmayın. Çerezleri devre dışı bırakmak, genellikle Platform’un belirli
işlevlerini ve özelliklerini de devre dışı bırakmanıza neden olur. Ayrıca, çerezleri yönetmenize izin
verip vermeyeceğini öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanızı öneririz.
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