ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“World Medicine”) tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, www.worldmedicine.com.tr (“internet sitesi”) internet
sitesinde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı
ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.
Çerez nedir?
Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde bilgisayara gönderilen küçük metin dosyaları olarak
adlandırılabilecek olan çerezler ile; sayfalarda etkili bir şekilde gezinmenizi sağlamayı,
kullanıcı tercihlerini saklamayı, internet sitesi deneyimini ve kalitesini artırtmayı
amaçlamaktayız. Çerezlerin virüs olmadığını ve kullandığınız cihaza zarar vermediğini de
ayrıca belirtmek isteriz.
İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerez Türleri ve Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler
1- Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve
sistemlerimizde kapatılamaz. Gizlilik tercihlerinizi belirleme, oturum açma veya
formları doldurma gibi yalnızca talep edilen hizmetleri sağlamak üzere ayarlanmıştır.
Bu çerezler, kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyi saklamaz. Bu çerezler
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
kapsamında işlenmektedir.
2- Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve
iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar. Web
sitemizin ne sıklıkla ziyaret edildiğini ve nasıl kullanıldığını ölçer. Hangi sayfaların en
popüler ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket
ettiğini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir ve bu
nedenle anonimdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle
işlenmektedir.
3- Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımız tarafından
ayarlanabilir. Bu çerezler, bu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın bir profilini
oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.
Doğrudan kişisel bilgileri saklamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı
benzersiz şekilde tanımlamaya dayanırlar. Önceden onayınıza tabi olarak, üçüncü
şahıslar tarafından cihazınızda saklanan bu çerezler, reklam alanlarımızdaki reklam
içeriğinin görüntülenme sayısını saymamıza, reklam dağıtım zincirinin aktörleri

(iletişim ajansı, reklam yönetimi, site/dağıtım ortamı) nedeniyle toplamları
hesaplayabilmek ve istatistikler oluşturmak için bu içerikleri, bunların her biri için
görüntülemelerin sayısını, her bir içeriğe tıklayan kullanıcı sayısını ve varsa bu reklam
içeriklerine bağlı sitelerde kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen diğer işlemleri
belirlememize olanak tanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz,
Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması
suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda yer almaktadır:
Çerezin İsmi
Kesinlikle
Çerezler

Çerez
Tipi
Gerekli Bu çerezler, web sitesinin Birinci
çalışması için gereklidir ve Taraf
sistemlerimizde
Çerez
kapatılamaz.
Gizlilik
tercihlerinizi
belirleme,
oturum açma veya formları
doldurma gibi yalnızca talep
edilen hizmetleri sağlamak
üzere ayarlanmıştır.

Performans-Analitik
Çerezler

Çerezin Amacı

Bu
çerezler,
sitemizin Birinci
performansını ölçebilmemiz Taraf
ve iyileştirebilmemiz için Çerez
ziyaretleri
ve
trafik
kaynaklarını
saymamızı
sağlar. Web sitemizin ne
sıklıkla ziyaret edildiğini ve
nasıl kullanıldığını ölçer.
Hangi sayfaların en popüler
ve en az popüler olduğunu
bilmemize ve ziyaretçilerin
sitede nasıl hareket ettiğini
görmemize yardımcı olur.

Reklam
ve Bu çerezler internet sitemiz Üçüncü
Pazarlama Çerezleri aracılığıyla
yerleştirilmiş Taraf
reklam
ortaklarımızın Çerezi
çerezleri olup üçüncü taraf
çerezlerdir. Bu çerezler iş
ortaklarımız tarafından ilgi
alanlarınıza göre profilinizin
çıkarılması ve size ilgili
reklamlar gösterme amacıyla
kullanılmaktadır.

Çerezin Saklama Süresi
365
gün
saklanmaktadır.

süreyle

365
gün
saklanmaktadır.

süreyle

365
gün
saklanmaktadır.

süreyle

İnternet Sitesinde kullanılan Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Veriler:
İnternet Sitesi’ne hangi siteden gelindiği ve İnternet Sitesi’nden sonra hangi sitenin ziyaret
edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, kullanıcının İnternet Sitesi’ne kendi istekleri ile
vermiş oldukları kişisel bilgiler, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal
paylaşım sitelerinde İnternet Sitesi ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. İnternet
Sitesi’ne şayet var ise vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaç ve koşullarla
İnternet Sitesi tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli
uygulamalar aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden uygulama
için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz.
Çerezler Yardımıyla Toplanan Verilerin 3. Kişilerle Paylaşımı
World Medicine, kullanıcılara ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni
verileri İnternet Sitesi kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla
hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı
olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda World Medicine, Kullanıcı deneyiminin
geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya
da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, İnternet Sitesi
veya World Medicine hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve Gizlilik Politikası’nda veya
kullanıcıya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini
gerçekleştirebilmek için kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet
sağlayıcıları (“hosting” servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi
üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, World Medicine tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için
öneme sahip diğer konularda mahkeme veya idari makam kararı ile kişisel verileriniz ilgili
resmi makamlara açıklanabilecektir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz nedeniyle Şirketimizce elde edilen kişisel verileriniz ile ilgili
olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde sayıldığı üzere,
Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu
politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.
Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları
İnternet sitemizde kullandığımız çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri
zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli
üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve tüm çerezler için
“açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir.
Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık
kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla
da erişebilirsiniz.
-Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
-Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
-Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753043d-7c16-ede5947fc64d
-Safari
https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
-Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

