ÇEREZ POLİTİKASI
1.Çerez Nedir?
L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (“L'Oréal”) tarafından internet sitelerinde Çerezler
kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret
ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan L'Oréal yahut üçüncü kişilere
ait küçük metin dosyalarıdır.

2.Neden Çerez Kullanıyoruz ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. internet sitesi üzerinde farklı
amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili
çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. Cihazınıza
bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız:
Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, internet sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online
servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında
gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, internet sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile internet sitesi trafiğini takip ve analiz
etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde internet sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da
seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve internet sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. Bu
çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 5
kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri, internet sitesi üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin
hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. İnternet sitesi üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez
kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı
esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 5 kapsamında “İlgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere internet sitesinde veya internet sitesi haricindeki mecralarda
görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı
yapmak (internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış,
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kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak,
tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak) için
kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK
Madde 5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda
çerezler ve sair takip teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır.
4. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz;
tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara
KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın 8. maddesinde
belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere
Platform kullanıcıları ve ziyaretçileri hakkında istatistiki veri elde edilmesi ve analizlerin
gerçekleştirilmesi, tarafınıza kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi amacıyla, L’Oréal S.A. başta olmak
üzere ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi için birlikte çalıştığımız yurt dışında mukim iş ortaklarımız ile
ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde
belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz?
İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla
birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel
özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.
Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz:
http://www.aboutcookies.org/
Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-inint...
Safari™ için: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Chrome™ için: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox™ için: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Hatırlatmak amacıyla belirtmek gerekirse, İnternet tarayıcınız üzerinden Çerezleri devre dışı bırakarak,
web sitelerimizin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan Çerezler de dahil olmak üzere tüm Çerezleri
devre dışı bırakmış olursunuz.
5. Bu Sitede Hangi Çerezler Yerleştiriliyor?
Bu internet sitesinde aşağıdaki Çerezler kullanılmaktadır:
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6. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan Doğan Hangi Haklarınız Bulunuyor?
KVKK madde 11 uyarınca L’Oréal’e başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen kişisel
verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya
kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde
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oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize mevzuatça belirlenen
yöntemlerle gönderebilirsiniz. L’Oréal, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30
(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin L’Oréal tarafından
sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücretler L’Oréal tarafından talep edilebilir.
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