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Hydronix Çerez İlkesi 
 

Hydronix web sitesi, çerezleri kullanarak internet tarayıcınızda bilgi depolar ve buradan bilgi alır. Bu ilkede, 
çerezlerin ne olduğu ve Hydronix web sitesinde nasıl kullanıldıkları açıklanmaktadır. Ayrıca hangi 
çerezlerin kullanıldığı ve neden kullanıldıkları detaylandırılmakta ve çerezleri kabul etme veya reddetme 
haklarınız açıklanmaktadır. 

1 Çerezler nedir? 
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bir sunucu tarafından bilgisayarınıza veya mobil 
cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, Hydronix'in web sitemizi ne zaman ziyaret 
ettiğinizi ve bizimle nasıl bir etkileşim kurduğunuzu bilmesini sağlayarak web sitemizdeki deneyiminizi 
iyileştirmeyi sürdürmemize olanak tanır. Ayrıca web sitemizin bazı işlevlerinin daha verimli şekilde 
çalışmasını sağlarlar.  Bu çerezler ziyaretiniz boyunca ya da tekrar ziyaretleriniz için tutulur. 
İçeriğinde isimsiz bilgiler, site adı ve bir kısım metin bulunur ve sadece çerezi yerleştiren web sitesi 
sunucusu tarafından okunabilirler.   

Tüm çerezlerin, çerezin kime ait olduğunu belirten bir sahibi vardır. Çerezin sahibi, çerezde belirtilen 
etki alanıdır. Web sitesinin sahibi (Hydronix) tarafından yerleştirilen çerezlere "Birinci Taraf Çerezleri" 
adı verilir. Hydronix, web sitesi formlarının veya etkileşimli araçların çalışmasını sağlamak için bu 
çerezleri kullanır. Ayrıca her bir ziyaretçinin Hydronix web sitesiyle nasıl bir etkileşimde bulunduğu 
hakkında analiz bilgileri sağlamak için Birinci Taraf Çerezleri'ni kullanır. 

Üçüncü Taraf Çerezleri, ziyaretçinin bilgisayarına ziyaret ettiği etki alanının dışında bir etki alanı 
tarafından yerleştirilir. Bunlar genellikle diğer şirketlerin web sitelerinde reklam yayınlayan şirketler 
tarafından kullanılır. Hydronix, kendi web sitesinde başka hiçbir şirketin reklam yayınlamasına izin 
vermez.  

2 Hydronix neden Çerezleri kullanır? 
Teknik nedenlerle, Hydronix web sitesinin belirli alanlarındaki işlevlerin çalışması için bazı çerezler 
gerekir ve bunlara "Oturum" çerezleri adını veririz. Hydronix, yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve bir 
web sitesi aracıyla etkileşim, hizmet talebi veya form tamamlanması anlamına gelen eylemlere yanıt 
olarak bir oturum çerezi yerleştirecektir.  Bu çerezler işlevselliği sağlamak için gerekli olduğundan bu 
etkileşimli öğelerin çalışma şeklini etkilemeden bu çerezleri reddedemezsiniz. Tarayıcınızı bu 
çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu, bazı işlevlerin 
tarafınızdan kullanılamayacağı anlamına gelir. Hydronix web sunucusu, oturum çerezlerini form veya 
etkileşimli araç tamamlandıktan sonra otomatik olarak sona erecek şekilde ayarlar.  

Diğer çerezler, Hydronix'in web sitesinin nasıl kullanıldığını analiz etmesini sağlar.  Bu çerezlere 
"analiz çerezleri" adını veririz. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, Hydronix'in web sitesinin performansını 
ölçmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak için toplu halde kullanılır.  Bu çerezler ziyaretçilerin 
nereden geldiğini, hangi sayfaların en az veya en çok ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin web sitesinde 
nasıl hareket ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Toplanan tüm bilgiler isimsizdir ve Hydronix 
kimliğinizi tespit etmeye çalışmaz. Hydronix, bu hizmeti birinci taraf çerezleri olarak sağlamak üzere 
Google Analytics'i kullanmaktadır. Hydronix ayrıca bir Twitter İçin Birinci Taraf Çerez yerleştirir. Bu 
çerez doğrudan Hydronix Twitter hesabıyla bağlantılı olup yalnızca analiz amaçlı kullanılır.  Toplanan 
veriler sadece Hydronix'in kullanımı içindir ve başka hiçbir tarafla paylaşılmaz. "Takip Etme" tarayıcı 
ayarını etkinleştirdiyseniz, Hydronix web sitesi fikrinize saygı duyar ve ziyaretinizi istatistiklerimize 
dahil etmeyiz. 
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3 Hydronix aşağıdaki çerezleri kullanır 

Çerez Türü Adı Amacı 

Birinci Taraf Çerezi -  

Oturum 

PHPSESSID Sadece bir elektronik iletişim ağı üzerinden bir 
iletişim iletiminin gerçekleştirilmesi amacıyla. 
Örneğin, bir form doldurduktan sonra Hydronix'e 
veri gönderme. 

Birinci Taraf Çerezi -  

Analiz 

Google Analytics Sadece analiz amaçlarıyla isimsiz verilerin 
toplanması amacıyla. 

Birinci Taraf Çerezi - 
Analiz 

Twitter Sadece analiz amaçlarıyla isimsiz verilerin 
toplanması amacıyla. 

Birinci Taraf Çerezi  Team Viewer Team Viewer çerezleri bir bilgisayara uzaktan 
erişim için destek yazılımı olarak kullanılır.  Bu 
çerez yalnızca Hydronix Teknik Ekibinin bir üyesi 
ile web sitesi kullanıcısı arasındaki karşılıklı 
anlaşma ile uygulanacaktır. 

4 Çerez Onayını Geri Çekme 
Çerezler genellikle zararsızdır ancak web tarayıcınızın çerezleri saklamasını tercih etmeyebilirsiniz.  
Çerezleri engellemek veya tamamen silmek mümkündür.  Bunu web tarayıcınızın tercihler 
seçeneğinde yapabilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakın. 

5 Kişisel Verilerin Toplanması 

Hydronix, web sitesi formlarının doldurulması gibi bazı durumlarda size yanıt verebilmek için çerezleri 
kullanarak kişisel bilgiler toplar.  Hangi tür verileri topladığımız ve bunları nasıl saklayıp işlediğimizle 
ilgili ayrıntıları Hydronix Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik İlkesi'nde bulabilirsiniz (Belge 
Numarası: HD807). 

6 Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi 
Bu yasal uyarı İngiliz yasalarına tabidir. 

7 Tescilli İşyeri 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Tescil Numarası: 1609365 
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