
ÇEREZ POLİTİKASI 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25370 
sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Yenişehir Mah. Ziya Tıkıroğlu Cad. No: 20/8  
Merkezefendi/Denizli adresinde bulunan Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri 
Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Çerezlerin İşlenmesine Yönelik 
Çerez Politikası çerçevesinde işlenmektedir. 

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin 
ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 

 Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi 
alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak 
için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya 
kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. 

 Çerez Nedir? 

 Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil 
cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli 
çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak 
için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet 
ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil 
cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. 

 Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları 

 Şirket “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere iki tür çerez kullanmaktadır.  
Oturum çerezleri internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı 
kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve 
siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir 
deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.  

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır. 

Zorunlu Çerezler :     Bu çerezler, web sitemizin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde 
kapatılamaz. Bunlar genellikle tarafınızca yapılan ve hizmet talebi anlamına gelen eylemlere 
yanıt olarak yerleştirilir, örneğin gizlilik tercihlerinizi ayarlamak ya da site üzerinden iletişime 
geçmek Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek ya da bu çerezlerle ilgili olarak size uyarıda 
bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu durumda sitenizin bazı kısımları çalışmayabilir. 
Bu çerezler sizi kişisel olarak tanımlayabilecek herhangi bir bilgi saklamamaktadır. 

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler :       Bu çerezler web sitesinin daha zengin işlevsellik 
ve kişiselleştirme sunmasına olanak sağlar. Bunlar firmamız veya sayfamıza hizmetlerini 
eklediğimiz üçüncü taraf tedarikçiler tarafından yerleştirilebilir. Bu çerezler size sitemizde 
önceki ziyaret ve seçimlerinize dayanarak daha kişisel bir deneyim sunmayı amaçlar. Bu 
çerezlere izin vermediğiniz takdirde bazı hizmetler, hatta hiçbir hizmet düzgün çalışmayabilir. 

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler :       Web sitemizin geliştirilmesine 
yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler 



toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde 
kullanılır. 

Hedefleme ve Reklam Çerezleri :        Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki 
mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size 
ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için 
kullanılır. 

Şirketimizin, çerezler ve diğer kişisel verilerle alakalı işleme, koruma, aktarım ve saklama 
hususlarıyla ilgili daha detaylı bilgiye [https://kvkk.dolphinmed.com.tr/] linkinden erişilebilen 
Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

 

 

 


