
ÇEREZ POLİTİKASI  

ULU KARDEŞLER GIDA İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 

grup şirketlerimiz, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek için "çerez" (cookie), "web işaretçileri" (web 

beacon) ve diğer takip teknolojilerini kullanmaktadır. Çerezler, tercihlerinizi kaydetmek için 

bilgisayarınızdaki tarayıcıda tutulan metin dosyalarıdır. ULU KARDEŞLER GIDA İNŞAAT 
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hizmet ve İnternet kullanımını anlamak ve Snowy 

Market İnternet sayfalarındaki ürün, içerik, teklif veya hizmetleri iyileştirmek veya size özel hale 

getirmek için çerezler ve diğer takip teknolojilerini kullanır. 

Örneğin Snowy Market  ürün satın alma hizmetlerindeki deneyiminizi size uyarlamak (örneğin bir 

hizmete döndüğünüzde sizi tanımak veya sepete eklediğiniz ürünü hatırlamak için), şifre ile korunan 

alanlarda şifrenizi kaydetmek ve alışveriş sepetlerini kullanabilmenizi sağlamak için çerez 

kullanabiliriz. 

Snowy Market çerezleri 4 farklı kategoriye ayırmaktadır: 

    Kesinlikle Gerekli Çerezler 

a)     Bu çerezleri size Snowy Market  İnternet sayfalarında minimum seviyede hizmet vermek için 

kullanıyoruz. 

b)     Bu çerezleri Snowy Market  İnternet sayfalarındaki güvenliği artırmak için kullanıyoruz. 

c)     Bu çerezler zorunludur ve Snowy Market İnternet sayfalarından kaldırılamaz. 

d)     Genellikle, tarayıcınızdan istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. 

    Performans Çerezleri 

a)     Snowy Market mantıksal analiz, açılan anket pencereleri, genel performans ve bulunabilirlik 

takibi ile çevrimiçi olarak sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için performans çerezlerini kullanır. 

b)     Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan 

kaldırılabilir. 

    İşlevsel Çerezler 

a)     Snowy Market İnternet sayfalarımızı tekrar ziyaret ettiğinizde oturum açma kimlik bilgilerinizi 

hatırlamak için işlevsel çerezler kullanır. 

b)     Bu çerezleri ayrıca yaptığınız bazı seçimleri hatırlayarak (örneğin araç tasarlama ve satın alma 

bölümündeki taksit veya nakit ödeme seçiminizi) kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için de 

kullanıyoruz. 

c)    Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan 

kaldırılabilir. 

    Hedefleme/Takip Çerezleri 

a)     Snowy Market İnternet sayfalarında en gelişmiş deneyimi sağlamak için hazırlanan bu çerezler, 

Snowy Market İnternet sayfalarında hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi kaydetmek veya size "en yakın 

Snowy Market bayisini bulma" gibi bölgesel hizmetler sunmak için kullanılır. Bu da Snowy Market 



İnternet sayfaları dışında İnternet sayfalarını ziyaret ederken size özel reklamlar almanıza neden 

olabilir. 

b)    Bu çerezler isteğe bağlıdır ve çerez alanından veya bu sayfanın üstündeki iletişim kutusundan açık 

bir şekilde kabul edilmelidir. 

Snowy Market, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımız veya ortaklarımız da ziyaret ettiğiniz diğer 
İnternet sayfalarında gösterilen reklamların performansını yönetmek veya ölçmek için çerez veya 

başka takip teknolojileri kullanabilir. 

Snowy Market İnternet sayfalarını kayıtlı bir kullanıcı olarak veya başka şekilde ziyaret ederek, 
etkinliklerinizi ve hizmet ve işlevleri kullanma şeklinizi yukarıda bahsedilen teknolojiler ve gelecekte 

geliştirilebilecek benzer teknolojiler ile takip ettiğimizi biliyor ve bize bunun için izin vermiş 

oluyorsunuz. 

Üçüncü şahıslar Snowy Market İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde kendi takip teknolojilerini 

kurabilir ve bunlara erişebilirler ve Snowy Market İnternet sayfalarını kullandığınızda zaman içinde ve 

farklı İnternet sayfası veya uygulamalar arasında siz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgilere 

erişebilirler. Bu tip takip teknolojilerini nasıl kullanacaklarını kontrol edemeyiz ve kendi gizlilik 

kuralları bulunmaktadır. 

Çerezleri Devre Dışı Bırakma 

Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı bazı çerezleri kabul 

etmeden önce sizi uyaracak veya bazı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak İnternet 

tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız Snowy Market İnternet sayfalarındaki bazı 

özellikleri kullanmanız zorlaşabilir veya bu özellikler doğru çalışmayabilir.   

 


