
 www.rollon.com'un Çerez Poli�kası 

 Bu belge, Kullanıcıları bu Web Sitesinin aşağıda açıklanan amaçlara ulaşmasına yardımcı 
 olacak teknolojiler hakkında bilgilendirir. Bu tür teknolojiler, Mal Sahibinin, bir Kullanıcının bu 
 Web Sitesi ile etkileşime girerken cihazındaki bilgilere erişmesine ve bunları depolamasına 
 (örneğin bir Çerez kullanarak) veya kaynakları kullanmasına (örneğin bir komut dosyası 
 çalış�rarak) izin verir. 

 Kolaylık sağlamak amacıyla, bu tür teknolojilerin tümü bu belgede - ayırt etmek için bir neden 
 olmadıkça - "İzleyiciler" olarak tanımlanmış�r. 
 Örneğin, Çerezler hem web hem de mobil tarayıcılarda kullanılabilirken, tarayıcı tabanlı bir 
 İzleyici oldukları için mobil uygulamalar bağlamında Çerezlerden bahsetmek yanlış olacak�r. 
 Bu nedenle, bu belgede Çerezler terimi, sadece özellikle belirli bir İzleyici türünün 
 belir�leceği durumlarda kullanılır. 

 İzleyicilerin kullanım amaçlarından bazıları ayrıca Kullanıcının onayını gerek�rebilir. Onay 
 verildikten sonra, bu belgede verilen talimatlar izlenerek herhangi bir zamanda serbestçe geri 
 çekilebilir. 

 Bu Web Sitesinde, doğrudan Mal Sahibi tara�ndan yöne�len İzleyiciler ("birinci taraf" 
 İzleyiciler olarak adlandırılır) ve bir üçüncü tarafça sağlanan hizmetleri etkinleş�ren İzleyiciler 
 ("üçüncü taraf" İzleyiciler olarak adlandırılır) kullanılır. Bu belgede aksi belir�lmedikçe, 
 üçüncü taraf sağlayıcılar, kendileri tara�ndan yöne�len İzleyicilere erişebilir. 
 Çerezler ve diğer benzeri İzleyicilerin geçerlilik ve sona erme süreleri, Mal Sahibi veya ilgili 
 sağlayıcı tara�ndan belirlenen kullanım ömrüne bağlı olarak değişebilir. Bazıları, Kullanıcının 
 göz atma oturumunun sona ermesiyle sona erer. 
 Aşağıdaki kategorilerin her biri içindeki açıklamalarda belir�lenlere ek olarak, Kullanıcılar, 
 kullanım ömrü spesifikasyonu ile ilgili daha kesin ve güncel bilgileri ve diğer ilgili bilgileri 
 (diğer İzleyicilerin varlığı gibi) ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların bağlan�lı gizlilik poli�kalarında 
 veya Mal Sahibi ile ile�şime geçerek bulabilirler. 

 Bu Web Sitesinin işle�lmesi ve Hizmet sunumu için kesinlikle gerekli olan 
 faaliyetler 

 Bu Web Sitesi, Hizme�n işle�lmesi veya sunulmasına ilişkin kesinlikle gerekli olan faaliyetleri 
 yürütmek üzere "teknik" Çerezleri ve diğer benzer İzleyicileri kullanır. Bu izleyicilerin 
 işle�lmesinin yasal dayanağı, web sitemizi uygun teknik bir şekilde ve güvenli bir şekilde 
 çalış�rma konusundaki çıkarımızdır (Mad. 6 I 1 f GDPR). 

 İzleyicilerin kullanımını içeren diğer faaliyetler 

 Buradan i�baren açıklanan tüm İzleyiciler ("Deneyim Ar�rma", "Ölçme" ve "Hedefleme ve 
 Reklam" kategorilerinde ve ilgili alt kategorileri dahil) (yalnızca) teknik olarak gerekli değildir, 
 ancak web sitemizi iyileş�rmek, tercihlerinizi öğrenmek için çalış�rılır. Bu İzleyicilerden, rıza 
 yöne�mimiz yoluyla talep e�ğimiz ve sizin istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz açık rızanız 
 temel alınarak yararlanılmaktadır (Mad. 6 I 1 a GDPR). Ancak, onay vermemeniz veya daha 
 sonra iptal etmeniz durumunda web sitemizin içeriğine sınırlı erişim sağlayabileceğinizi lü�en 



 unutmayın. Kullandığımız tekli (tür) İzleyicilerin nasıl çalış�ğı aşağıdaki bölümlerde detaylı 
 olarak anla�lmaktadır. 

 Deneyim ar�rma 

 Bu Web Sitesinde, tercih yöne�mi seçeneklerinin kalitesini ar�rarak ve harici ağlar ve 
 pla�ormlarla etkileşimi sağlayarak kişiselleş�rilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere 
 İzleyiciler kullanılır. 

 ●  Harici pla�ormlardan içerik görüntüleme 

 Bu tür hizmetler, harici pla�ormlarda barındırılan içeriği doğrudan bu Web Sitesinin 
 sayfalarından görüntülemenize ve bunlarla etkileşime girmenize olanak tanır. 
 Bu hizmet türünde, Kullanıcılar kullanmasa bile hizme�n yüklendiği sayfalar için web 
 trafiği verileri toplanmaya devam edebilir. 

 YouTube video widget'ı (Google Inc.) 

 YouTube, Google Inc. tara�ndan sunulan ve bu Web Sitesinin bu tür içerikleri 
 sayfalarına dahil etmesine imkan veren bir video içerik görselleş�rme hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  . 

 Vimeo video (Vimeo, LLC) 

 Vimeo, Vimeo, LLC tara�ndan sunulan ve bu Web Sitesinin bu tür içerikleri sayfalarına 
 dahil etmesine imkan veren bir video içerik görselleş�rme hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Veriler, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  . 

 Google Haritalar widget'ı (Google Inc.) 

 Google Haritalar, Google Inc. tara�ndan sunulan ve bu Web Sitesinin bu tür içerikleri 
 sayfalarına dahil etmesine imkan veren bir harita görselleş�rme hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  . 

 Google Site Araması (Google Inc.) 

 Google Site Araması, Google Inc. tara�ndan sunulan ve bu Web Sitesinin bu tür 
 içerikleri sayfalarına dahil etmesine imkan veren bir arama motoru yerleş�rme 
 hizme�dir. 

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/


 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  . 

 Xing (New Work SE) 

 Xing, bu Web Sitesinin bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine imkan veren küresel 
 profesyonel ağ oluşturma pla�ormudur. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, kişisel temel 
 veriler, resimler, konum gibi) 

 İşlem yeri: AB –  Gizlilik Poli�kası 

 LinkedIn (LinkedIn Ireland Ulimited Company) 

 LinkedIn, bu web sitesinin bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine imkan veren 
 küresel profesyonel ağ oluşturma pla�ormudur. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, kişisel temel 
 veriler, resimler, konum gibi) 

 İşlem yeri: ABD, AB –  Gizlilik Poli�kası 

 Ölçme 

 Bu Web Sitesinde, Hizme� iyileş�rmek amacıyla trafiği ölçülmesi ve Kullanıcı davranışının 
 analiz edilmesi için İzleyiciler kullanılır. 

 ●  Anali�k 

 Bu bölümde yer alan hizmetler, Mal Sahibinin web trafiğini izlemesini ve analiz 
 etmesini sağlar ve Kullanıcı davranışının takip edilmesi için kullanılabilir. 

 Google Analy�cs (Google Inc.) 

 Google Analy�cs, Google Inc. (“Google”) tara�ndan sağlanan bir web analiz 
 hizme�dir. Google, bu Web Sitesinin kullanımının izlenmesi ve incelenmesi, 
 faaliyetleri hakkında raporlar hazırlanması ve bunların diğer Google hizmetleriyle 
 paylaşılması için toplanan Verileri kullanır. 
 Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaş�rmak ve kişiselleş�rmek için 
 toplanan Verileri kullanabilir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi. 
 Google'ın kullanım koşulları ve gizlilik poli�kasına göre, Google'ın web sitemizi 
 ziyare�nizle ilgili kişisel verilerinizi, web sitemizde gezinirken oturum açmamış olsanız 
 bile Google hesabınıza bağlayabileceğini lü�en unutmayın). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  –  Vazgeçme  . 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 Google Ads dönüşüm izleme (Google Inc.) 

 Google Ads dönüşüm izleme, bu Web Sitesine erişilen konuma bağlı olarak Google LLC 
 veya Google Ireland Limited tara�ndan sağlanan ve Google Ads reklam ağından gelen 
 verileri bu Web Sitesinde gerçekleş�rilen işlemlere bağlayan bir analiz hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Google'ın gizlilik poli�kasına göre Kullanım Verileri, Kullanıcı 
 Verileri (ör. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  . 

 HubSpot Analy�cs (HubSpot, Inc.) 

 HubSpot Analy�cs, HubSpot, Inc. tara�ndan sağlanan bir analiz hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: HubSpot'un gizlilik poli�kasına göre Kullanım Verileri, Kullanıcı 
 Verileri (ör. IP adresi, konum gibi). HubSpot, web sitemizde gezinirken yap�ğınız 
 etkinlikleri şirke�niz hakkında işleyebileceğimiz verilere bağlamak için kullanılabilir. Bu 
 verilerin bağlanması, web sitemizi ve müşteri geçmişinizi daha önceki kullanımınız 
 nedeniyle hangi ürün ve/veya hizmetlerin şirke�nizin ilgisini çekebileceğini 
 belirlememize ve dolayısıyla web sitemizin yanı sıra ürün por�öyümüzü de op�mize 
 etmemize olanak tanır. 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  –  Vazgeçme  . 

 ●  Anonimleş�rilmiş analiz hizmetleri 

 Bu bölümde yer alan hizmetler, Mal Sahibinin, üçüncü taraf İzleyicilerin kullanımı 
 yoluyla, analizleri anonimleş�rilmiş bir biçimde toplamasına ve yönetmesine imkan 
 verir. 

 Anonimleş�rilmiş IP'li sahip Google Analy�cs (Google Inc.) 

 Google Analy�cs, Google Inc. (“Google”) tara�ndan sağlanan bir web analiz 
 hizme�dir. Google, bu Web Sitesinin kullanımının izlenmesi ve incelenmesi, 
 faaliyetleri hakkında raporlar hazırlanması ve bunların diğer Google hizmetleriyle 
 paylaşılması için toplanan Verileri kullanır. 
 Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaş�rmak ve kişiselleş�rmek için 
 toplanan Verileri kullanabilir. 
 Google Analy�cs'in bu entegrasyonu, IP adresinizi anonimleş�rir. Bu sistem, Avrupa 
 Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasında taraf olan diğer 
 devletlerde Kullanıcıların IP adreslerinin kısal�lmasıyla çalışır. IP adresinin tamamı 
 yalnızca is�snai durumlarda bir Google sunucusuna gönderilecek ve ABD içinde 
 kısal�lacak�r. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Daha önce açıklandığı şekilde ve Google'ın gizlilik poli�kasına 
 göre anonimleş�rilen Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  –  Vazgeçme  . 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 Hedefleme ve Reklam 

 Bu Web Sitesinde, Kullanıcı davranışına dayalı kişiselleş�rilmiş pazarlama içeriklerinin 
 sunulması ve reklamların işle�lmesi, sunulması ve izlenmesi için İzleyiciler kullanılır. 

 ●  Reklam 

 Bu hizmet türü, Kullanıcı Verilerinin reklam ile�şimi amacıyla kullanılmasına imkan 
 verir. Bu ile�şimler, muhtemelen Kullanıcının ilgi alanlarına bağlı olarak, bu Web 
 Sitesinde afişler ve diğer reklamlar halinde görüntülenir. 
 Bu durum, tüm Kişisel Verilerin bu amaçla kullanıldığı anlamına gelmez. Bilgi ve 
 kullanım koşulları aşağıda gösterilmiş�r. 
 Aşağıda listelenen hizmetlerden bazılarında, Kullanıcıların tanımlanması amacıyla 
 Çerezler veya diğer Tanımlayıcılar kullanılabilir veya bu Web Sitesi dışında tespit 
 edilenler de dahil olmak üzere Kullanıcının ilgi alanlarına ve davranışlarına göre 
 uyarlanmış reklamlar gösterilerek davranışsal yeniden hedefleme tekniği kullanılabilir. 
 Daha fazla bilgi için lü�en ilgili hizmetlerin gizlilik poli�kalarını kontrol edin. 
 Kullanıcılar, aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tara�ndan sunulan herhangi bir 
 vazgeçme özelliğine ek olarak,  Network Adver�sing  Ini�a�ve vazgeçme 
 sayfasını  ziyaret etmek sure�yle önceki tercihlerinden  vazgeçebilir. 

 Kullanıcılar aynı zamanda, cep telefonları için cihaz reklam ayarları veya genel 
 olarak reklam ayarları gibi ilgili cihaz ayarları aracılığıyla belirli reklam 
 özelliklerinden vazgeçebilirler. 

 Google Ad Manager (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager, Google Ireland Limited tara�ndan sunulan ve Mal Sahibinin, bu 
 belgede aksi belir�lmedikçe, Mal Sahibinin doğrudan ilişki içinde olmadığı harici 
 reklam ağlarıyla bağlan�lı reklam kampanyaları yürütmesine imkan veren bir reklam 
 hizme�dir. Kullanıcılar, çeşitli reklam ağları tara�ndan izlenmekten vazgeçmek için 
 Youronlinechoices  'i kullanabilir. Google'ın veri kullanımı  hakkında bilgi edinmek için 
 Google'ın iş ortağı poli�kası  ’na bakın. 
 Bu hizme�e, bu Web Sitesinin kullanımını ve sunulan reklamlar, ürünler ve 
 hizmetlerle ilgili Kullanıcı davranışlarını izleyen "DoubleClick" Çerezi kullanılır.   

 Kullanıcılar, aşağıdakilere giderek tüm DoubleClick Çerezlerini devre dışı bırakma 
 kararı alabilir:  Google Ad Ayarları  . 

 İşlenen Kişisel Veriler: Google'ın Gizlilik Poli�kası’nda açıklanan Kullanım Verileri, 
 Kullanıcı Verileri (ör. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: İrlanda –  Gizlilik Poli�kası  . 

 ●  Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme 

 Bu hizmet türü, bu Web Sitesinin ve ortaklarının, bu Web Sitesinin Kullanıcı tara�ndan 
 gerçekleş�rilen geçmiş kullanımına dayalı olarak reklamlar konusunda bilgilendirme 
 yapmasına, bunları op�mize etmesine ve sunmasına imkan verir. 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://policies.google.com/privacy


 Bu etkinlik, Kullanım Verilerinin izlenmesi ve daha sonra yeniden pazarlama ve 
 davranışsal hedefleme etkinliğini yöneten ortaklara aktarılan bilgilerin toplanması için 
 İzleyicilerin kullanılması sure�yle kolaylaş�rılır. 
 Bazı hizmetlerde, e-posta adres listelerine dayalı bir yeniden pazarlama seçeneği 
 sunulur. 
 Kullanıcılar, aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tara�ndan sunulan herhangi bir 
 vazgeçme özelliğine ek olarak,  Network Adver�sing  Ini�a�ve vazgeçme 
 sayfasını  ziyaret etmek sure�yle önceki tercihlerinden  vazgeçebilir. 

 Kullanıcılar aynı zamanda, cep telefonları için cihaz reklam ayarları veya genel 
 olarak reklam ayarları gibi ilgili cihaz ayarları aracılığıyla belirli reklam 
 özelliklerinden vazgeçebilirler. 

 Google Ads Remarke�ng (Google Inc.) 

 Google Ads Remarke�ng, bu Web Sitesine erişilen konuma bağlı olarak Google LLC 
 veya Google Ireland Limited tara�ndan sunulan ve bu Web Sitesinin etkinliğini Google 
 Ads reklam ağı ve DoubleClick Çerezine bağlayan bir yeniden pazarlama ve davranışsal 
 hedefleme hizme�dir. 

 Kullanıcılar, Google'ın  Reklam Ayarları  sayfasını  ziyaret ederek, reklam kişiselleş�rme 
 için Google'ın çerez kullanımını devre dışı bırakabilir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: ABD –  Gizlilik Poli�kası  –  Vazgeçme  . 

 Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager Audience Extension, Google Ireland Limited tara�ndan sunulan, 
 bu Web Sitesinin ziyaretçilerini izleyen ve seçilen reklam iş ortaklarının kendilerine 
 web üzerinde hedefli reklamlar göstermesine imkan veren bir yeniden pazarlama ve 
 davranışsal hedefleme hizme�dir. 

 İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri (örn. IP adresi, konum gibi). 

 İşlem yeri: İrlanda –  Gizlilik Poli�kası  –  Vazgeçme  . 

 Google Display & Video 360 (önceden Doubleclick Bid Manager) 

 Bu web sitesinde, pazarlama önlemlerimizi ve web sitemizi iyileş�rmek için analiz, 
 pazarlama ve op�mizasyon amacıyla veri toplayan Google LLC, 1600 Amphitheatre 
 Parkway, Mountain View, CA 94043, USA'ye ait Display & Video 360 aracı 
 kullanılmaktadır. Display & Video 360, reklam bağlan�larının ve reklamlara yapılan 
 �klamaların web sitemizin sonraki kullanımına bağlanması için toplanan verileri 
 kullanır. Bu bize reklamlarımızı gören İnternet kullanıcılarının web sitemizi ziyaret edip 
 etmediklerini veya hangi ürünlerle ilgilendiklerini belirleme imkanı verir. Bu da reklam 
 bütçemizi daha verimli kullanmamıza yardımcı olur. Toplanan verileri, ilgi alanlarınıza 
 (örn. görüntülenen ürünler) bağlı olarak reklam yayınlamak için de kullanabiliriz. 
 Veri toplama için sahte çevrimiçi kimlik numaraları (çerez kimlikleri veya IP adresleri 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#_blank


 gibi) kullanılır. Bu işlem sırasında, ad veya adres gibi kullanıcıya ait özgün veriler 
 saklanmaz. Tara�mızca kullanılan tüm kimlikler, yalnızca terminal cihazınızı ve web 
 tarayıcınızı tanımamıza izin verir. Açıkça onay vermediğiniz sürece, toplanan verileri, 
 web sitemizin bir kullanıcısı olarak sizi kişisel olarak tanımlamak amacıyla kullanmayız. 
 Google'ın, kayıtlı verileri, bu web sitesine Google'a kayıtlı kullanıcılar tara�ndan 
 yapılan ziyaretlerle ilişkilendirebileceğini lü�en unutmayın. Google'ın verilerinizi nasıl 
 kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlan�yı �klayarak 
 Google'ın veri gizliliği poli�kasını görüntüleyebilirsiniz: 
 h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in 
 Aşağıdaki bağlan�da, bilgisayarınızda veya mobil uç cihazınızda Google tara�ndan veri 
 toplama işleminin nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin bir açıklama bulacaksınız: 
 h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996 

 Campaign Manager (önceden Google tara�ndan sunulan DoubleClick) 

 Bu web sitesi, Google'ın Campaign Manager çevrimiçi pazarlama aracını kullanmaya 
 devam etmektedir. Campaign Manager, kullanıcılar için ilgili reklamları görüntülemek, 
 kampanya performansına ilişkin raporları iyileş�rmek veya bir kullanıcının aynı 
 reklamları birden fazla kez görmesini engellemek için çerezleri kullanır. Google, hangi 
 reklamların hangi tarayıcıda gösterileceğini belirlemek için bir çerez kimliği kullanır ve 
 böylece birden fazla kez gösterilmesini engeller. Ayrıca, Campaign Manager, reklam 
 sorgularıyla alakalı olan sözde dönüşümleri tespit etmek için çerez kimliklerini 
 kullanabilir. Örneğin, bir kullanıcı bir Campaign Manager reklamı gördüğünde ve daha 
 sonra reklamı veren şirke�n web sitesini ziyaret e�ğinde ve web sitesinden bir şey 
 sa�n aldığında durum böyledir. Google'a göre, Campaign Manager çerezleri herhangi 
 bir kişisel bilgi içermez. 
 Kullanılan pazarlama araçlarına bağlı olarak, tarayıcınız otoma�k olarak Google 
 sunucusu ile doğrudan bir bağlan� kurar. Bu araç aracılığıyla toplanan verilerin 
 kapsamı ve daha fazla kullanımı üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır 
 ve bu nedenle sizi en iyi şekilde bilgilendiririz: Campaign Manager’ın entegrasyonu, 
 Google'ın web sitemizin belirli bir alanına eriş�ğiniz veya reklamlarımızdan birini 
 �kladığınız bilgisini almasına olanak tanır. Bir Google hizme�ne kayıtlı olmanız 
 durumunda, Google ziyare� hesabınızla ilişkilendirebilir. Google'a kayıtlı olmasanız ya 
 da giriş yapmamış olsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi alma ve saklama olasılığı 
 mevcu�ur. 
 Ayrıca, kullanılan Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) çerezleri, Campaign 
 Manager (dönüşüm izleme) aracılığıyla Google'daki veya başka bir pla�ormdaki 
 görüntülü/video reklamlarımızdan birine eriş�kten veya �kladıktan sonra web 
 sitemizde belirli eylemleri gerçekleş�rip gerçekleş�rmediğinizi anlamamızı sağlar. 
 Campaign Manager, bu çerezi web sitelerimizde etkileşimde bulunduğunuz içeriği 
 anlamak için kullanır, böylece size daha sonra alakalı reklamlar gönderebiliriz. 
 Bu izleme sürecine ka�lımı çeşitli şekillerde engelleyebilirsiniz: a) tarayıcı yazılımınızda 
 bir ayarın yapılandırılması, özellikle üçüncü şahıs sağlayıcılardan reklam almanızı 
 engelleyen üçüncü şahıs tanımlama bilgilerinin gizlenmesi; b) tarayıcınızı 
 www.googleadservices.com alan adından gelen çerezleri engellenecek şekilde 
 yapılandırarak dönüşüm izleme için çerezlerin devre dışı bırakılması, 
 h�ps://www.google.de/se�ngs/ads; çerezlerinizi silmeniz durumunda bu ayar 
 silinecek�r; c) h�p://www.aboutads.info/choices bağlan�sı aracılığıyla "Reklamlar 
 Hakkında" özdene�m kampanyasının bir parçası olan sağlayıcıdan ilgi alanıyla ilgili 
 reklamların devre dışı bırakılması; çerezlerinizi silmeniz durumunda bu ayar 



 silinecek�r; d) h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin bağlan�sı al�nda Firefox, 
 Internet Explorer veya Google Chrome tarayıcısında kalıcı olarak devre dışı 
 bırakılması; e) çerez ayarlarınızın yapılandırılması. Lü�en bu durumda bu web 
 sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamayabileceğini unutmayın. 
 Ayrıca, “Görüntüleme ayarları", "Campaign Manager’ın devre dışı bırakılmasına 
 yönelik uzan�" başlıkları al�ndaki 
 h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de adresinde bulunan 
 tarayıcı eklen�sini indirerek ve kurarak, Google'ın çerezler veya web sitesini 
 kullanımınız ile oluşturulan verileri toplamasını ve bu verilerin işlenmesini 
 önleyebilirsiniz. 
 Campaign Manager hakkında daha fazla bilgi için lü�en 
 h�ps://www.google.de/doubleclick adresini ve genel olarak Google'daki veri gizliliği 
 ile ilgili olarak aşağıdaki adresi ziyaret edin: 
 h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alterna�f olarak, 
 h�p://www.networkadver�sing.org adresinde bulunan Network Adver�sing 
 Ini�a�ve'in (NAI) web sitesini ziyaret edebilirsiniz 

 Tercihlerin yöne�mi, onay verme veya verilen onayı geri çekme 

 İzleyici ile ilgili tercihleri yönetmenin ve gerek�ğinde onay vermenin ve verilen onayı geri 
 çekmenin çeşitli yolları bulunmaktadır: 

 Kullanıcılar, örneğin, İzleyicilerin kullanımını veya depolanmasını engelleyerek İzleyicilerle 
 ilgili tercihleri doğrudan kendi cihaz ayarlarından yönetebilir. 

 Buna ek olarak, İzleyicilerin kullanımı onaya dayalı olduğunda, Kullanıcılar çerez bildiriminde 
 tercihlerini ayarlayarak veya varsa ilgili onay tercihleri widget’ı aracılığıyla bu tercihleri uygun 
 şekilde güncelleyerek bu onayları verebilir veya geri çekebilir. 

 İlgili tarayıcı veya cihaz özellikleri aracılığıyla, Kullanıcının ilk onayını ha�rlamak için 
 kullanılanlar da dahil olmak üzere önceden saklanan İzleyiciler de silinebilir. 

 Tarayıcının yerel belleğindeki diğer İzleyiciler, tarama geçmişi silinerek temizlenebilir. 

 Herhangi bir üçüncü taraf İzleyici ile ilgili olarak, Kullanıcılar, ilgili devre dışı bırakma bağlan�sı 
 (varsa) aracılığıyla, üçüncü tara�n gizlilik poli�kasında belir�len araçları kullanarak veya 
 üçüncü tarafla ile�şime geçerek tercihlerini yönetebilir ve onaylarını geri çekebilirler. 

 İzleyici Ayarlarının Yapılması 

 Kullanıcılar, örneğin, en sık kullanılan tarayıcılarda Çerezlerin nasıl yöne�leceğine ilişkin 
 bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilir: 

 ●  Google Chrome 
 ●  Mozilla Firefox 
 ●  Apple Safari 
 ●  Microso� Internet Explorer 
 ●  Microso� Edge 
 ●  Brave 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing


 ●  Opera 

 Kullanıcılar ayrıca, mobil cihazlara yönelik cihaz reklam ayarları veya genel olarak izleme 
 ayarları gibi ilgili cihaz ayarları aracılığıyla devre dışı bırakmak sure�yle, mobil uygulamalarda 
 kullanılan belirli İzleyici kategorilerini yönetebilir (Kullanıcılar cihaz ayarlarını açabilir, ilgili 
 ayarı görüntüleyebilir ve arayabilir ). 

 Reklam sektörüne özel vazgeçme seçenekleri 

 Yukarıdakilere ek olarak, Kullanıcılar,  YourOnlineChoices  (AB),  Network Adver�sing Ini�a�ve 
 (ABD) ve  Digital Adver�sing Alliance  (ABD),  DAAC  (Kanada),  DDAI  (Japonya) veya diğer benzer 
 hizmetler tara�ndan sağlanan talimatları uygulayabilir. Bu tür girişimler, Kullanıcıların reklam 
 araçlarının çoğuna yönelik olarak izleme tercihlerini seçmelerine imkan verir. Bu nedenle Mal 
 Sahibi, Kullanıcılara bu belgede sağlanan bilgilere ek olarak bu kaynakları kullanmalarını 
 tavsiye eder. 

 Digital Adver�sing Alliance, Kullanıcıların, mobil uygulamalarda ilgi alanına dayalı reklamları 
 kontrol etmesine yardımcı olan  AppChoices  adlı bir  uygulama sunar. 

 Mal Sahibi ve Veri Sorumlusu 

 Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 Cap. 
 Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623 

 Veri Koruma Görevlisinin ile�şim bilgileri (e-posta adresi): dpo@rollon.com 

 Mal sahibi ile�şim e-postası:  privacy@rollon.com 

 Bu Web Sitesi aracılığıyla üçüncü taraf İzleyicilerin kullanımı, Mal Sahibi tara�ndan tam olarak 
 kontrol edilemediğinden, üçüncü taraf İzleyicilere yapılan herhangi bir özel referans, gösterge 
 niteliğinde kabul edilecek�r. Kullanıcıların konu ile ilgili tam bilgi almak için bu belgede 
 listelenen ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin gizlilik poli�kalarına başvurmaları rica olunur. 

 İzleme teknolojilerini çevreleyen nesnel karmaşıklık göz önüne alındığında, Kullanıcıların, bu 
 Web Sitesi tara�ndan bu tür teknolojilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak 
 istemeleri halinde Mal Sahibi ile ile�şime geçmeleri teşvik edilir. 

 Tanımlar ve yasal referanslar 

 Kişisel Veriler (veya Veriler) 

 Kimlik numarası da dahil olmak üzere, doğrudan, dolaylı veya diğer bilgilerle bağlan�lı 
 herhangi bir bilgi, bir gerçek kişinin kimliğinin veya tanımlanabilirliğinin belirlenmesine imkan 
 verir. 

 Kullanım Verileri, Kullanıcı Verileri 

 İlgili tedarikçinin gizlilik poli�kasına tabi olabilecek olan bu Web Sitesi (veya bu Web Sitesinde 
 kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otoma�k olarak toplanan bilgiler arasında 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#_blank
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices


 şunlar yer alır: bu Web Sitesini kullanan Kullanıcılar tara�ndan kullanılan bilgisayarların IP 
 adresleri veya alan adları, URI adresleri (Uniform Resource Iden�fier), istek zamanı, sunucuya 
 isteğin gönderilmesi için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu , sunucunun 
 yanı�nın durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), menşe ülke, tarayıcının 
 özellikleri ve Kullanıcı tara�ndan kullanılan işle�m sistemi, her bir ziyarete ilişkin zamana 
 ilişkin ayrın�lı bilgiler (örn. Uygulama dahilinde her bir sayfada harcanan süre) ve ziyaret 
 edilen sayfaların sırasına özel a��a bulunularak Uygulama içinde izlenen yol ile ilgili ayrın�lı 
 bilgiler ve cihazın işle�m sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamı ile ilgili diğer parametreler. 

 Kullanıcı 

 Bu Web Sitesini kullanan ve aksi belir�lmedikçe Veri Sahibi ile örtüşen kişi. 

 Veri Sahibi 

 Kişisel Verilerin a��a bulunduğu gerçek kişi. 

 Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu) 

 Bu gizlilik poli�kasında açıklandığı şekilde, Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya 
 tüzel kişi, yetkili kuruluş, ajans veya diğer organ. 

 Veri Sorumlusu (veya Mal Sahibi) 

 Bu Web Sitesinin işle�lmesi ve kullanılmasına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, 
 Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte 
 belirleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kuruluş, kurum veya diğer organ. Veri Sorumlusu, aksi 
 belir�lmedikçe, bu Web Sitesinin Sahibidir. 

 Bu Web Sitesi (veya bu Uygulama) 

 Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar. 

 Hizmet 

 İlgili şartlarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklandığı şekilde bu Web Sitesi tara�ndan 
 sağlanan hizmet. 

 Avrupa Birliği (veya AB) 

 Aksi belir�lmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm a�flar, Avrupa Birliği'ne ve 
 Avrupa Ekonomik Alanı'na tüm mevcut üye ülkeleri içerir. 

 Çerez 

 Çerezler, Kullanıcının tarayıcısında kaydedilen küçük veri kümelerinden oluşan İzleyicilerdir. 

 İzleyici 



 İzleyici, örneğin Kullanıcının cihazındaki bilgilere erişerek veya bu bilgileri depolayarak 
 Kullanıcıların izlenmesini sağlayan Çerez, benzersiz tanımlayıcı, web işaretçisi, yerleşik komut 
 dosyaları, e-e�ket ve parmak izi gibi teknolojileri ifade eder. 

 Yasal bilgi 

 Bu gizlilik bildirimi, (AB) 2016/679 Yönetmeliğinin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 13/14 
 Maddesi dahil olmak üzere birden fazla mevzuat hükmüne dayanılarak hazırlanmış�r. 

 Bu gizlilik poli�kası, bu belgede aksi belir�lmedikçe, yalnızca bu Web Sitesi ile ilgilidir. 


