
 

 

Çerezlerin kullanımı 

1. SEW-EURODRIVE çerezleri 

Web sitelerimizden bir tanesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza "çerez" adı verilen bir bilgi 
kaydedilerek bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızın otomatik olarak tanınması sağlanır. 
Çerezler bizlere web sitemizin görüntüleme tercihlerini ve fonksiyonlarını ilgi alanlarınıza göre 
uyarlama veya şifrenizi kaydederek siteyi her ziyaret edişinizde tekrar şifre girmek zorunda 
kalmamanızı sağlama imkanı vermektedir. Eğer bilgisayarınızı tanımamızı istemiyorsanız, 
internet tarayıcınızı sabit diskinizden çerezleri silecek, çerezleri engelleyecek veya çerezi 
kaydetmeden önce uyarı mesajı verecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bu işlem web 
sitemizdeki kişiye özel fonksiyonların ve özelliklerin artık mevcut olmayacağı anlamına 
gelmektedir. 

 

2. Üçüncü kişi çerezleri 

Bazı web siteleri ve uygulamalarda başka sağlayıcıların, kendi çerez ve etkin bileşenlerini 
kullanan içerik ve hizmetleri bulunmaktadır. SEW-EURODRIVE'ın bu sağlayıcıların kişisel bilgileri 
nasıl işlemeleri konusunda herhangi bir etkisi yoktur. Lütfen veri muameleleriyle ilgili olarak bu 
sağlayıcıların web sitelerine bakın. 

 

Facebook 

Web sitelerimiz Facebook Inc., Palo Alto, California, ABD tarafından işletilen Facebook.com 
sosyal ağının fonksiyonlarını ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler ilgili butonu tıkladığınızda 
etkinleştirilmektedir. Bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde Facebook'a bağlanırsınız ve verilerinizin 
Facebook'a aktarımına rıza göstermiş olursunuz. Eğer Facebook'da oturum açtıysanız Facebook, 
web sitemize yapmış olduğunuz ziyaretleri Facebook hesabınıza aktarabilir. Eğer butonu 
tıklarsanız ilgili bilgiler tarayıcınızdan doğrudan Facebook'a aktarılacak ve orada kaydedilecektir. 
Facebook'un veri toplama amacı ve kapsamını, Facebook tarafından verilerinizin daha sonra 
işlenmesi ve kullanımı ile bu hususla ilgili haklarınızı ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayarlamaları 
nasıl yapacağınızı Facebook'un gizlilik politikasını okuyarak ulaşabilirsiniz. Facebook'un web 
sitemize yapmış olduğunuz ziyaretleri Facebook hesabınıza aktarmasını istemiyorsanız lütfen 
Facebook hesabınızda oturumu kapatınız. 

 

Twitter 

Web sitelerimiz Twitter Inc., San Francisco, ABD tarafından işletilen Twitter sosyal ağının 
fonksiyonlarını ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler ilgili butonu tıkladığınızda 
etkinleştirilmektedir. Bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde Twitter'a bağlanırsınız ve verilerinizin 
Twitter'a aktarımına rıza göstermiş olursunuz. Eğer Twitter'da oturum açtıysanız Twitter, web 
sitemize yapmış olduğunuz ziyaretleri Twitter hesabınıza aktarabilir Eğer butonu tıklarsanız ilgili 
bilgiler tarayıcınızdan doğrudan Twitter'a aktarılacak ve orada kaydedilecektir. Twitter'ın veri 
toplama amacı ve kapsamını, Facebook tarafından verilerinizin daha sonra işlenmesi ve kullanımı 
ile bu hususla ilgili haklarınızı ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayarlamaları nasıl yapacağınızı 
Twitter'ın gizlilik politikasını okuyarak ulaşabilirsiniz. 



 

 

YouTube 

Web sitelerimiz YouTube LLC, San Bruno, ABD tarafından işletilen YouTube video platformunu 
kullanmaktadır. YouTube platformu ses ve video dosyalarının oynatılmasına imkan veren bir 
platformdur. Web sitelerimizin bazıları gömülü YouTube videolarını içermektedir. Bu tipte bir web 
sitesine girdiğinizde gömülü YouTube video oynatıcı video veya ses dosyasının aktarımını 
sağlamak için YouTube ile bağlantı kurar. YouTube ile bağlantı kurulurken YouTube'a veri 
aktarılır. YouTube'un veri toplama amacı ve kapsamını, Facebook tarafından verilerinizin daha 
sonra işlenmesi ve kullanımı ile bu hususla ilgili haklarınızı ve gizliliğinizi korumaya yönelik 
ayarlamaları nasıl yapacağınızı YouTube'un gizlilik politikasını okuyarak ulaşabilirsiniz. 

 

XING 

Web sitelerimiz XING AG, Hamburg, Almanya tarafından işletilen XING sosyal ağının 
fonksiyonlarını ("eklentiler") kullanmaktadır. XING üyelerin kontaklarını yönetmelerine ve yeni 
kontaklar bulmalarına imkan veren bir iş ağıdır. Bu web sitelerine girdiğinizde tarayıcınız ile XING 
sunucusu arasındaki doğrudan bağlantı bir eklenti aracılığıyla sağlanır. Yani XING IP adresiniz 
üzerinden web sitelerimizi ziyaret ettiğinize dair bir bilgi alır. Eğer XING hesabınızda oturum 
açtıysanız web sitemizden gelen içeriği XING profilinizle eşleştirebilirsiniz. Daha sonra XING web 
sitemize yapmış olduğunuz ziyaretleri XING hesabınıza aktarabilir. XING'in veri toplama amacı 
ve kapsamını, Facebook tarafından verilerinizin daha sonra işlenmesi ve kullanımı ile bu hususla 
ilgili haklarınızı ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayarlamaları nasıl yapacağınızı XING'in gizlilik 
politikasını okuyarak ulaşabilirsiniz. 


