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Çerez Bildirimi
Sitelerimizi ("Siteler") ziyaret ettiğinizde, çerezler, web işaretçileri ve web sunucusu kayıtları gibi
araçlarla belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu şekilde topladığımız bilgilere, IP adresleri,
özgün cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı özellikleri, cihaz özellikleri, işletim sistemi, dil tercihleri,
başvurulan URL'ler, Sitelerimizde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler, Sitelerimize yapılan
ziyaretlerin tarih ve saatleri ile diğer kullanım istatistikleri dahildir.
Bir "çerez", ziyaretçinin tarayıcısını özgün olarak tanımlamak ya da tarayıcıda bilgi veya ayarları
kaydetmek üzere bir web sitesinin ziyaretçinin bilgisayarına veya internet bağlantısı olan başka bir
cihazına gönderdiği bir dosyadır. Bu Politikayı kabul etmek istemiyorsanız, Web sitesini kullanmaya
son vermenizi rica ederiz.
Otomatik Bilgi Toplama İşini Nasıl Yapıyoruz?
Sitelerimizde tıklarken, bu etkinliğin bir kaydı toplanabilir ve saklanabilir. Tarayıcı bilgileriniz gibi
otomatikleştirilmiş araçlarla topladığımız belirli veri elemanlarının, örneğin, size yolladığımız bir epostayı açıp açmadığınız gibi sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle bağlantısını kuruyoruz.
Belirli türlerde çerezleri aldığınızda size nasıl bildirimde bulunulacağı veya belirli türlerde çerezleri
nasıl kısıtlayabileceğiniz ya da engelleyebileceğiniz, tarayıcınız tarafından size açıklanabilir.
Tarayıcınız çerezleri engelleminizi sağlıyor olabilir ancak çerezler olmadan Sitelerimizin tüm
özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer
otomatikleştirilmiş araçları kullanarak kişisel bilgiler toplamadan önce onayınızı alacağız.
Sosyal medya paylaşım araçları gibi Sitelerimizdeki üçüncü taraf uygulamaların, araçların, pencere
öğelerinin ve eklentilerin sağlayıcıları, bu özelliklerle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgi toplamak üzere
otomatikleştirilmiş araçlar kullanabilir. Bu bilgiler doğrudan bu özelliklerin sağlayıcıları tarafından
toplanır ve bu sağlayıcıların gizlilik politikaları ya da bildirilerine tabidir. Geçerli yasalara tabi olmak
üzere, Rituel de Beaute bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir. Geçerli yasaların
gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak bilgi
toplamadan önce onayınızı alacağız.
Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Çerezler, web işaretçileri, pikseller, web sunucusu kayıtları ve diğer otomatikleştirilmiş araçlarla
toplanan bilgileri,
(i) kullanıcıların Sitelerimizi kullanımını kişiselleştirmek;
(ii) kullanıcılarımızın ilgi alanlarına ve Sitelerimizi kullanma şekillerine uygun içerik sağlamak;
(iii) Sitelerimizi ve işimizin diğer yönlerini yönetmek gibi amaçlar için kullanırız.

Üçüncü Şahıs Çerezleri
Web sitesindeki gezintiniz sırasında, üçüncü şahıslara ait içeriğin de farkına varabilirsiniz. Size
bizimle daha yakın bir bağ kurma ve Facebook, Linkedln ve Twitter gibi sosyal ağları kullanarak
başkalarıyla bilgileri paylaşma fırsatı da sunabiliriz. Bu içeriğin eklenmesinin sebebi, ilginç veya
alakalı bulabileceğiniz ve titiz bir şekilde seçilmiş bilgilerden sizi daima haberdar kılmaktır. Bununla
birlikte, bunun neticesinde üçüncü şahıs içerik sağlayıcılar cihazınıza üzerinde kontrol sahibi
olmadığımız çerezleri gömebilirler. Sonuç olarak, bu tür üçüncü şahısların web sitelerini kontrol
etmenizi, çerezlere ve bu çerezlerin yönetimine ait gizlilik politikaları hakkında bilgi edinmenizi rica
ederiz.
Çerez ve Reklam Bildirimi Güncellememiz
Bu Çerez ve Reklam Bildirimi (ve herhangi diğer ekler) Gizlilik Bildirimimizin bir parçasıdır ve gizlilik
uygulamalarımızdaki ve yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde periyodik olarak
güncellenebilir. Önemli değişikliler için, Sitelerimizde, her Bildirimin en üstünde en son
güncellendiği tarihi belirten göze çarpan bir bildirim yayınlayarak sizleri bilgilendireceğiz.
Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Bu Politikaya ilişkin soru, talep ve yorumlarınız bizim için daima değerlidir. Bunları
help@ritueldebeaute.com adresine gönderebilirsiniz.

