
WEB SİTESİ VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Bu  metin,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  (Kanun)  10’uncu  maddesi  ile  Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AND MEDİKAL SAĞLIK İLAÇ PAZARLAMA
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusunun kimliği
Unvanı : AND MEDİKAL SAĞLIK İLAÇ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İletişim Adresi : Sarıyer/İSTANBUL
Telefon No : +90 (216) 455 43 43
E-Posta adresi : info@andilac.com
KEP Adresi : andmedikal@hs01.kep.tr

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ
Ad soyad, e-posta adresi,  telefon no, ülke,  şirket adı,  sektör adı,  konu ve  mesaj şeklindeki  kişisel  verileriniz;  www.ankaferd.com web
sitemizin iletişim ve distribütörlük sayfalarından bir form doldurulması vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili  olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait  kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli  olması”  veya (f)  bendi  “İlgili  kişinin  temel hak ve
özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  veri  sorumlusunun  meşru  menfaatleri  için  veri  işlenmesinin  zorunlu  olması”  kapsamında
işlenmektedir.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Bu Çerez Aydınlatma Metni ’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde
edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz
hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını
değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. 

Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.
Oturum  çerezi,  oturumun  sürekliliğinin  sağlanması  amacıyla  kullanılmakta  olup  kullanıcı  tarayıcısını  kapattığında  bu  çerezler  de
silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden
silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının
yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının
adres  çubuğunda  gösterilen  URL  (andilac.com)  tarafından  yerleştirilmektedir.  Üçüncü  taraf  çerezlerse  kullanıcının  ziyaret  ettiği  etki
alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:
Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince
(gizlilik  tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere,  zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür)  kişisel  veri işlemekte,
oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma,
form doldurma ve gizlilik  tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi  için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.  Ayrıca performans ve
analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede
sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin
de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması,
internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla
toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine  zarar  vermemek kaydıyla,  veri  sorumlusunun  meşru menfaatleri  için  veri  işlenmesinin  zorunlu  olması”  kapsamında
işlenmektedir.
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Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
Geçici Çerezler İnternet sitemizin çalışması  amacıyla  gerekli  olan çerezler

olup talep etmiş  olduğunuz  bir  bilgi  toplumu hizmetinin
(login  olma)  yerine  getirilebilmesi  için  zorunlu  olarak
kullanılmaktadırlar.  Sayfaya  girildiğinde  aktif  olarak
yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.

Geçici Çerezler İnternet sayfasının çalışması amacıyla gerekli olan çerezler
olup talep etmiş  olduğunuz  bir  bilgi  toplumu hizmetinin
(form doldurma) yerine  getirilebilmesi  için  zorunlu olarak
kullanılmaktadırlar.  Sayfaya  girildiğinde  aktif  olarak
yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.

Zorunlu
Çerezler

İnternet sitemizin çalışması  amacıyla  gerekli  olan çerezler
olup talep etmiş  olduğunuz  bir  bilgi  toplumu hizmetinin
(gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için
zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif
olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez 365  gün  süreyle
saklanmaktadır.

Performans  ve
Analiz Çerezleri

Bu  çerez  internet  sitemizdeki  ziyaretçilerin  sayılması  ve
trafiğin  ölçülmesi  amaçlarıyla  kullanılmaktadır.  Bu  sayede
sitemizin  performansını  ölçmekte  ve  iyileştirebilmekteyiz.
Yalnızca  anonim  istatistikler  üretilmekte  kişilerin  internet
gezinmelerini  farklı  internet  siteleri  veya  uygulamalar
arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır.

Birinci Taraf Çerez 180  gün  süreyle
saklanmaktadır.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Tarayıcı  ayarları  aracılığıyla  da  kısmen  kontrol  sağlanabilmektedir.  Sık  kullanılan  tarayıcılarda  çerezlerin  yönetimine  ilişkin  bilgilere
aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Mozilla  Firefox  :  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-
cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Microsoft  Internet  Explorer :  https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d
Safari : https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları
Değerli online ziyaretçilerimiz, Kanun’un 11‘nci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme,
 İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  kişinin  kendisi  aleyhine  bir  sonucun  ortaya

çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kanun’un  11’nci  maddesindeki  haklarınız  ile  ilgili  taleplerinizi,  Veri  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebliğ  ’e  göre
www.ankaferd.com web sitemizden  ulaşabileceğiniz  İLGİLİ  KİŞİ  BAŞVURU FORMU ‘nu  doldurarak  şirketimize  iletebilirsiniz.  Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

2 / 2

http://www.ankaferd.com/
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

