
VERİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

CRM Turizm Çerez Bilgilendirme Metni

CRM Turizm A.Ş olarak, resmi internet sitemiz olan www.tatil.com adresi (“Site”) üzerinden
kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine
(“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti
göstermekteyiz.
Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu
CRM Turizm Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz
tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında
bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz CRM Turizm üçüncü taraf
çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?
CRM Turizm çerezleri ayrıca; arama motorlarını, CRM Turizm tarafından işletilen elektronik
ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya CRM
Turizm’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü
reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.
Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil
sitesine ve CRM Turizm’in reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına
yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, CRM Turizm’in
sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. CRM
Turizm ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan
Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil
uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek
amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme
seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek
ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar
ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar
üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek,
yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer
reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en
kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a)
kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü
korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz
olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına,
değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik
önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan hash
yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun
gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği
sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim
veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez
veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın
haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için
https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook
Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret



edebilirsiniz.
Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer
formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle
kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin
sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Sitemiz tarafından
oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde
sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de
sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler
yaratmaktadır. Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız
aşağıdaki gibidir

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet
deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında
KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından
Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi
tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece
çerezi oluşturan alan adı (http://www.tatil.com) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı
tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.
Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde



Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak
kabul etmektedir. Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat
tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin
kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden
yararlanmanızı engelleyebilir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için
engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek
veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan,
tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve
değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta
olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile
www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup
tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde
edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte,
saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip
işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında
aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi)
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini
isteme; (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi
ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. Bu kapsamdaki taleplerinizi Şirketimizin KVK Yetkilisine
info@tatil.com adresinden iletebilirsiniz


