Son Güncelleme: Kasım 2019
Çerez Politikası
Hedef Filo olarak gizliliğiniz bizim için önemlidir; bu nedenle gizlilik ve güvenlik haklarınız temel
prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla
Hedef Filo sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
Bu Çerez Politikası; Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi (“Hedef Filo”) tarafından veya Hedef
Filo adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri ve bu web siteleri
veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.
Hedef Filo sitelerini kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay
vermiş olursunuz. Bu çerezler websitesinin daha kullanıcı dostu bir deneyim ve kişiselleştirilmiş bir
kullanım sağlar. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır. Eğer çerezlerin bu
şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz.
Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu web tarayıcısında çerezlerin
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.
Çerez nedir?
Çerez, sizin uç noktadaki cihazınıza kaydedilen ve örneğin kişisel sayfa ayarlarınız ve kullanıcı bilgileri
gibi verileri içeren küçük bir veri dosyasıdır. Bu dosya, web tarayıcınız ile bağlantı kurduğunuz web
sunucusu tarafından oluşturulup size gönderilir. Çerez dosyalarını genellikle web sayfalarımıza
gösterilen ilgiyi analiz etmenin yanı sıra web sayfalarımızın kullanım kolaylığını arttırmak için kullanırız.
Web sayfalarımızı çerez dosyaları olmadan da görüntüleyebilirsiniz. Ancak, web sayfalarımızı rahat bir
şekilde kullanmak istiyorsanız, belirli işlevlerin kullanımını olanaklı kılan veya kullanımı kolaylaştıran
çerez dosyalarını kabul etmelisiniz.

Çerezleri nasıl kullanıyoruz?
DosyalaHedef Filo bu çerez dosyalarını, web sitesini kullanıcı dostu hale getirmek, daha etkili ve daha
güvenilir yapmak için kullanmaktadır. Çerez dosyaları kişiye özgü bilgileri içermemektedir.
Çerezleri nasıl kontrol edersiniz?
Birçok tarayıcı çerez dosyalarını otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Web sayfalarımıza
erişirken, çerez dosyaları tarayıcı ayarlarınıza göre kabul edildiğinde, bu çerez dosyalarının kullanımını
kabul etmiş olursunuz. Ancak, tarayıcınızı, çerez dosyaları kaydedilmeden önce görüntülenerek, sadece
bazı çerez dosyalarının kabul veya reddedileceği ya da tamamen reddedileceği şekilde ayarlama
olanağına da sahipsiniz.
Bu noktada, ayarlarda yapacağınız değişikliklerin sadece ilgili tarayıcı için geçerli olacağını özellikle
belirtmek isteriz. Farklı bir tarayıcı kullanmanız veya cihazınızı değiştirmeniz halinde, ayarların yeniden
yapılandırılması gerekecektir. Ayrıca, çerez dosyalarını, kaydetmiş olduğunuz ortamdan her zaman
silme olanağına da sahipsiniz. Çerez ayarları, bunların üzerinde yapacağınız değişiklikler ve çerez
dosyalarının silinmesi hakkında bilgi almak için web tarayıcınızın yardım işlevini kullanabilirsiniz.

