BİL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI
Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade
etmektedir.

Çerez Nedir?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük
boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya
web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çerezler

hakkında

daha

detaylı

bilgi

için

http://www.aboutcookies.org

ve

http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?
Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi
kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında
internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.
Biz de Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş olarak https://www.bilsigorta.com.tr/ internet
sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi
geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.
Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Tablomuzu
inceleyebilirsiniz.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler
Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ye ait https://www.bilsigorta.com.tr/ internet
sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından https://www.bilsigorta.com.tr/ domainine
yerleştirilmiş ve sadece Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından okunabilen;
kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde
kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.
Üçüncü taraf çerezler, Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin iş ortakları veya servis
sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait ve üçüncü kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir.
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Websitemizde Kullanılan Çerezler
Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla
kullanılan çerezlerdir.
Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve
uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere
açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin
neler olduğu)
Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?
https://www.bilsigorta.com.tr/ internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması
için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden bu çerezler
devre dışı bırakılamamaktadır. Sitemizde kullanılan zorunlu çerezler için “Gizlilik Tercih
Paneli”ni kullanabilirsiniz.
Diğer taraftan, zorunlu çerezlerin dışında kalan tüm çerez grupları kendiliğinden “Devre Dışı
Bırakılmış” bir şekilde gelmektedir. Kullanıcılarımız, istekleri doğrultusunda bu çerezleri tekrar
aktif hale getirebilir veya aktifleştirmiş olduğu çerezleri daha sonra tekrar devre dışı bırakabilir.
Ancak

önemle

belirtmek

gerekir

ki

kullandığımız

çerezlerin

devre

dışı

bırakılması/kalması, https://www.bilsigorta.com.tr/ internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi
etkileyebilir. Zorunlu olmayan çerezlerin aktif hale getirilmemesi durumunda, uygulamayı
ve/veya internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet
sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz.
Uygulamadan ve/veya internet sitesinden tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin
vermenizi tavsiye ediyoruz.

Çerezlerin “Gizlilik Tercihi Paneli” Dışında Yönetilmesi:
Sitemizde kullanılan çerezleri en verimli şekilde yönetimi “Gizlilik Tercih Paneli” üzerinden
sağlanmaktadır. Ancak siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı
olarak aşağıdaki yöntemleri de tercih edebilirsiniz:
Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik"
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
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Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya
www.youronlinechoices.eu/tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını
veya doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.
ÇEREZ TABLOSU:

ÇEREZ
TÜRÜ

ÇEREZ
İSMİ
_gcl_au

Reklam
Çerezleri
_fbp
_ga
Analitik
Çerezler

_gid
_ym_uid

ÇEREZİN KULLANIM AMACI

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların
ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılan
çerezlerdir.

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım
alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama
istatistiklerini belirlemek için kullanılan
çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere
açıldığı, sitemizin hangi saatlerde
kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok
kullanılan bölümlerin neler olduğu)

Teknik
İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi
PHPSESSID
Çerezler
amacıyla kullanılan çerezlerdir.
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BİRİNCİ
TARAF/ÜÇÜNCÜ
TARAF
ÜÇÜNCÜ TARAF
Google
ÜÇÜNCÜ TARAF
Facebook
ÜÇÜNCÜ TARAF
Google
ÜÇÜNCÜ TARAF
Google
ÜÇÜNCÜ TARAF
Yandex
BİRİNCİ TARAF
Bil Sigorta

