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Bu Çerez Bildirimi, web sayfamızda, uygulamalarımızda ve çevrimiçi hizmetlerimizde
Western Digital’ın (“Western Digital,” “biz” veya “bizim”) çerezleri nasıl kullandığını ve
sahip olduğunuz seçenekleri açıklamaktadır.
“Çerezler”in Tanımı

Çerezler, web tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin
parçalarıdır. Çerezler çoğunlukla bilgisayar, telefon ve diğer cihazlardaki kimlik tanıtıcıları
ve diğer bilgileri depolamak ve almak için kullanılırlar. Ayrıca benzer amaçlar için web
tarayıcınızda veya cihazınızda depoladığımız veriyi, cihazınızla ilgili kimlik tanıtıcıları
içeren diğer teknolojileri ve web işaretçilerini ve piksel etiketlerini içeren diğer yazılımları
da kullanırız. Bu Çerez Bildirimi’nde, tüm bu teknolojilerden “çerezler” olarak
bahsedeceğiz.
Çerez Türleri

Çerezleri, içeriği kişiselleştirerek, reklamları sunarak ve ölçerek, kullanıcı davranışlarını
anlayarak ve daha güvenli bir deneyim sağlayarak ürün ve hizmetlerimizi sağlamak,
korumak ve geliştirmek için kullanırız. Aşağıda, kullandığımız çeşitli türlerdeki çerezler ve
uygulama amaçları tanımlanmıştır. Kullanabileceğimiz belli çerezlerin, kullandığınız belli
web sayfalarına ve hizmetlere bağlı olarak çeşitlilik göstereceğini lütfen unutmayın.
•

•

•

Zorunlu çerezler: Bu çerezler, web sayfalarımızla ve hizmetlerimizle birlikte
sunmak ve alışveriş sepeti veya ürün uygulaması işlevselliğinin sağlanması gibi
önemli özellikleri etkinleştirmek için kesinlikle gereklidir. Bu çerezleri
engellerseniz, isteklerinizi tam olarak yerine getiremeyebiliriz.
Performans ve işlevsellik çerezleri: Bu çerezler, web sayfalarımızı ve
hizmetlerimizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar ve sayfalarda gezerken
yaptığınız seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, web
sayfalarımızı en iyi hale getirmemizi ve bu sayfaları daha kolay kullanmanızı sağlar
ve kişisel olarak kimliğinizi tespit etmez. Bu çerezleri engeller veya etkisiz hale
getirirseniz web sitemizin, uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin bazı özelliklerini
kullanamayabilirsiniz ve size sağlayabileceğimiz destek ve bilgileri azaltabilir.
Analitik ve özelleştirme çerezleri: Bu çerezler, web sayfalarımızın,
uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını ve pazarlama
kampanyalarımızın ne kadar etkili olduğunu anlamamızda ve web sayfalarımızı
özelleştirmemizde bize yardımcı olması için, birleştirilmiş biçimde kullandığımız
bilgileri toplar. Bu çerezleri engeller veya etkisiz hale getirirseniz web sitemizin,
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uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin bazı özelliklerini kullanamayabilirsiniz ve bu
durum, size sağlayabileceğimiz destek ve bilgileri azaltabilir.
Reklam çerezleri: Bu çerezler, tarayıcı veya alışveriş geçmişiniz hakkında bilgi
toplar veya size en uygun reklam mesajlarını oluşturmada kullanılır. Sürekli aynı
reklamların yeniden görüntülenmesini önleme, reklamların doğru şekilde
görünmesini sağlama ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza uygun reklamları seçme
gibi özellikleri sağlarlar. Bu bilgileri size ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş
reklamları oluşturmaya ve sunmaya yardımcı olması için üçüncü taraflarla
paylaşabiliriz. Bu çerezleri engeller veya etkisiz hale getirirseniz web sitemizin,
uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin bazı özelliklerini kullanamayabilirsiniz ve bu
durum, size sağlayabileceğimiz destek ve bilgileri azaltabilir.
Sosyal ağ çerezleri: Bu çerezler, üçüncü taraf sosyal ağlar ve diğer web sayfaları
yoluyla web sayfamız ve hizmetlerimizdeki sayfa ve içerikleri paylaşmanızı
sağlamada kullanılırlar. Bu çerezler ayrıca reklam amacıyla da kullanılabilirler.

Üçüncü Taraflarca Yerleştirilen Çerezler

Web sayfalarımızda, uygulamalarımızda ve hizmetlerimizde üçüncü taraflarca yerleştirilen
çerezlere de rastlayabilirsiniz. Örneğin, ürünümüzü çevrimiçi olarak satın aldığınızda, eticaret sağlayıcımız çerezler ve diğer teknolojiler kullanabilir. Ayrıca, üçüncü tarafların
çevrimiçi faaliyetleriniz ve/veya üçüncü taraf sitelerindeki veya çevrimiçi hizmetlerle ilgili
bilgileri takip etmesi için bizim web sitelerimize çerezler yerleştirmesine de izin verebiliriz.
Üçüncü taraflar, bu bilgilere dayanarak size hedefe yönelik reklamlar gönderebilir ve bu
uygulama, web sayfalarımızda ve üçüncü taraf web sayfalarında görüntülemiş olduğunuz
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yeniden pazarlanmasını da içerebilir.
İşbu Çerez Bildirimi, bilgi depolamak veya toplamak için bizim teknolojimizi kullanıyor
veya erişiyor olsalar bile üçüncü taraflarca veya bu gibi üçüncü taraf uygulamalarınca sahip
olunan ve/veya yürütülen çerezlerle, uygulamalarla, teknolojilerle veya web sayfalarıyla
ilgili değildir. Üçüncü tarafların çerezleri nasıl kullandığını anlamak için lütfen onların
gizlilik ve çerez politikalarını inceleyin.
İlgi Alanına Göre Reklamlar

Sitelerimizde reklam yapmak ve üçüncü taraf sitelerde reklam vermek için üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılar kullanırız. Bu sayede size ilgilenebileceğiniz ürünler ve hizmetlere
yönelik reklamlar (ilgi alanına göre reklamlar) yönlendirebiliriz. Reklam sektörlerinin
Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık İçin Öz Düzenleyici İlkelerine saygı gösteririz.

İlgi alanına göre reklamlar hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu reklamları almamayı
tercih etmek için şu siteleri ziyaret edebilirsiniz:
•

Dijital Reklamcılık İttifakı (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
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Ağ Reklamcılığı Girişimi (NAI): http://optout.networkadvertising.org
Avrupa’da, Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ ve http://www.edaa.eu/

Çerezleri Kontrol Etmek ve Engellemek

Tarayıcınız veya cihazınız, tarayıcı çerezlerinin ayarlanması veya silme için seçim
yapmanızı sağlayacak ayarlar önerebilir. Bu kontroller ve çerez tercihlerinizi uygulama
hakkında daha fazla bilgi için, tarayıcınızın veya cihazınızın yardım bölümünü ziyaret
edin. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, yukarıda belirtildiği gibi, web sayfamızın ve
hizmetlerimizin belli özelliklerini kullanamayabilirsiniz.
İzleme

Bazı tarayıcılar “Do Not Track” (İzleme) sinyallerini iletme özelliğine sahiptirler. “Do Not
Track” (İzleme) sinyallerini işlemeyiz veya bunlara karşılık vermeyiz. Bunun yerine, Gizlilik
Bildirimi’mizde ve bu Çerez Bildirimi’nde açıklanan standartlara bağlı kalırız.
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