AK Gençlik Espor Turnuvasının Çerez Politikası
1. Bu Çerez Politikasının Genel Bilgileri ve Kapsamı
The Academys E Spor Hizmetleri Teks. San. Ve Tic. A.Ş., Çamlık Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
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("The
Academys"),
https://akgenclikespor.com/ Web sitesi") adresinden erişilebilen AK Gençlik Espor
Turnuvası("Turnuva") web sitesinde çerezlerin kullanımı ve çerezler aracılığıyla toplanan
verilerle ilgili aşağıdaki kuralları benimsemiştir.
Bu Politika, Web Sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak topladığımız (ancak çerezler
aracılığıyla değil) verileri de ayrıntılarıyla açıklamaktadır.
The Academys'in Turnuvayla ilgili kişisel veri işlemesi hakkında ek bilgiler AK Gençlik Espor
Turnuvası Kişisel Verileri Koruma Politikası'nda bulunabilir.
The Academys, bu Politikayı herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutar.
başa dönüş
2. Çerezler Nedir ve Onları Neden Kullanırız
Çerezler, az miktarda bilgi içeren küçük metin dosyalarıdır. Web sitesini ziyaret ettiğinizde
otomatik olarak indirilir ve cihazınıza (örn. Bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilirler.
Web Sitesini bir sonraki ziyaretinizde, cihazınızdaki çerezlerde depolanan bilgileri okuyabiliriz bu elbette yalnızca Web Sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezler için geçerlidir. Bu,
Web Sitesinin cihazınızı "hatırlayabilmesine" neden olur. Bunu yapmanın çeşitli nedenleri vardır,
örneğin The Academys'in Web Sitesine geri dönen bir ziyaretçi olduğunuzu bilmesi ve önceki
ziyaretinizin tarih ve saatini bilmesi veya size gösterilen Web Sitesinin içeriğini uyarlaması. Bu
da The Academys'in Web Sitesini iyileştirmesine ve daha verimli hale getirmesine ve ayrıca
kullanıcı deneyimini iyileştirmesine olanak tanır.
Farklı çerezler ve amaçları hakkında buradan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
The Academys, çerezlerin yanı sıra, Web sitesinde başka hiçbir izleme veya gizlilik ihlal edici
benzer teknolojiler kullanmaz.
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3. Çerezler Kişisel Verileri Açığa Çıkarıyor mu
Genel bir kural olarak, cihazınızı çerezler yoluyla "hatırlayarak", Web Sitesi, cihazı kimin
kullandığına ilişkin bilgileri veya diğer kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri almaz.
Ancak, Web Sitesine oturum açarsanız(sisteme giriş) veya Web Sitesinde kimliğinizi başka bir
şekilde ifşa ederseniz, The Academys bu bilgileri çerezlerle ilişkilendirebilir ve The Academys'in
çerezlerde depolanan bilgilerin sizinle ilgili olduğunu "bilmesine" olanak tanır. Bu nedenle,
çerezler aracılığıyla alınan bilgileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olarak ele alıyoruz.
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4. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz ve Bunların Özellikleri
Web Sitesinde kullanılan tüm çerezler birinci taraf çerezlerdir, yani The Academys tarafından
cihazınıza yerleştirilirler. Web sitesini ziyaret ederken hiçbir üçüncü taraf cihazınıza çerez
yerleştiremez. Bu aynı zamanda cihazınızı çeşitli web siteleri üzerinden izlemenin mümkün
olmadığı anlamına gelir.
Bazı çerezler oturum çerezleridir, yani web oturumunun sonunda, genellikle web tarayıcısını
kapattığınızda cihazınızdan silinirler. Diğer çerezler kalıcıdır, yani web oturumu bittikten sonra
da cihazınızda saklanırlar. Her çerezin saklama süresi aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Bazı çerezler Web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Cihazınıza sorulmadan
yerleştirilirler.Diğerleri tam olarak gerekli değildir ve bunlar yalnızca sizin açık izninize dayalı
olarak cihazınıza yerleştirilir.
Aşağıda, Web Sitesi tarafından kullanılan çerezlerin ve özelliklerinin bir listesi verilmiştir:
Çerez Adı

Çerez
Yoluyla Depolama süresi
Toplanan Verilerin
Amacı

Kesinlikle Gerekli

PHPSESSID

Bir web oturumuna Web oturumu
bir referans içerir
(Web sitesine bir
ziyaret)

Evet

_ga

Bir Google Analytics 2 yıl
çerezi,
kullanıcıyı
benzersiz bir şekilde
mevcut veya geri
gelen
kullanıcı
olarak tanımlamak
için kullanılır.

Hayır

_gid

Bir Google Analytics 24 saat
çerezi,
kullanıcıyı
benzersiz bir şekilde
mevcut veya geri
gelen
kullanıcı
olarak tanımlamak
için kullanılır

Hayır

Mülk Bir Google Analytics Web oturumu
çerezi,
ziyaretçi
tarama
alışkanlıklarını,
akışını, kaynağını ve
diğer bilgileri analiz
etmek için kullanılır.

Hayır

_gat_gtag_[
Kimliği(ID)]
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5. Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılabilir ve Silinebilir
Hesabınızdaki ayarlarınızı değiştirerek veya websitesindeki pop-up üzerinde bulunan seçeneklere
tıklayarak istediğiniz zaman çerez kullanımını reddedebilirsiniz.
Ek olarak, ayarlarınızı her
değiştirebilirsiniz:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Opera

zaman her web tarayıcısında aşağıda açıklandığı gibi

Web sitesini ziyaret etmek için farklı tarayıcılar kullandıysanız, bu prosedürü her tarayıcıda
tekrarlamanız gerektiğini lütfen unutmayın. Web sitesine farklı cihazlarla eriştiyseniz,
tercihlerinizi her cihazın her bir tarayıcısında ayarlamanız gerekecektir.
Tüm çerezleri devre dışı bırakırsanız, Web Sitesinin bazı
çalışmayabileceğini veya hiç çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

bölümlerinin

düzgün
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6. Web Sitesinde Başka Hangi Veriler Toplanıyor
Aşağıdaki veriler The Academys tarafından Web sitesinde otomatik olarak toplanmaktadır:
•

Web Sitesine eriştiğiniz ağın (veya kullandıysanız proxy sunucusunun) IP adresi,

•

Web Sitesini ziyaretinizin (web oturumu) süresi,

•

Web sitesinin görüntülediğiniz sayfaları,

•

Web Sitesine geldiğiniz web sitesinin ve Web Sitesinden çıktığınızda gittiğiniz web
sitesinin URL'si (alan adı),

•

Web Sitesine eriştiğiniz cihazın işletim sistemi,

•

Web sitesine eriştiğiniz web tarayıcısının türü.
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Bu Politika ilk olarak 10 Ocak 2021'de kabul edilmiştir ve 10 Ocak 2021'den itibaren geçerlidir.
The Academys E Spor Hizmetleri Teks. San. Ve Tic. A.Ş

