COVKEY GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZLER
1. İşbu web sitesini her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız
ve web sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden
geçirmeniz gerekir.
2. Bize vereceğiniz kişisel bilgileriniz OMNİA AYDINLATMA VE ENERJİ SİSTEMLERİ ANONiM.
ŞiRKETi. ("COVKEY") sorumluluğunda ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve bir
dosyaya kaydedilecektir:
I.
Satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek
herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması.
II.
sizin de rızanızla size COVKEY ait diğer marka ve/veya dekorasyon, tekstil, moda ya
da ev ürünleri sektörlerinde olduğu kadar kozmetik, ve deri ürünler gidi diğer
aksesuar ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ürünleri, hakkında bilgi
vermek, elektronik ticaretle ilgili iş faaliyetleri geliştirmek ve desteklemek; yukarıda
belirtilen ürünlerle ilgili olarak email ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS
gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunmak. Eğer sitemize
kayıt yaptırmış bir kullanıcı iseniz bu web sitesinin HESABIM kısmına giriş yaparak
bu tür bildirimleri almakla ilgili tercihlerinizi değiştirebilir ve tercihlerinizi dilediğiniz
gibi düzenleyebilirsiniz. Haber Bülteni sekmesine girerek abonelikten de
ayrılabilirsiniz.
III.
Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz
konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması
hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla
kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır. Bir ürün ya
da hediye kartı satın almış olmanız durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan
üçüncü kişiye ait şahsi nitelikteki bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda
kullanılacaktır: (i) satış konusu olan ürünün gönderiminin yönetilmesi ve veya
doğru teslimatının kontrol edilmesi (ii) siz ya da üçüncü kişinin yöneltebileceği
herhangi bir soru ya da öneriyle ilgilenilmesi.
IV.
Eğer bir Hediye Kuponunuz var ise ve bu kuponla bağlantılı ürün ya da ürünleri web
sitemiz aracılığıyla iade etmek istemeni durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan
şahsi nitelikteki bilgiler iade formunda sadece şu amaçlarla kullanılacaktır; (a) iade
talebi ve ürünlerin kapıdan teslim alınması sürecini yönetmek, (b) Hediye Kuponu
ya da talep ettiğiniz iadeyle ilgili herhangi bir talebinizi karşılamak, (c) iade
talebinizin kabul edildiğini onaylama ve ardından email ya da benzeri herhangi
başka bir elektronik araç aracılığıyla iade tutarıyla birlikte Mağaza Kredi Kartını
göndermek.

3. Kullanıcı (siz) verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde
herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik
ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir
üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır.
6. Çerezler hakkında bilgi: Bu web sitesinde siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren
küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler
kullanmaktayız. Kullandığımız çerezler, amacı ve diğer menfaatinizi ilgilendirebilecek olan yönleriyle
ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen okumaya devam edin.

Çerezler hakkında bilgi
Çerez nedir?
Çerez bir web sayfasının bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o
web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler toplamak için yerleştirdiği küçük metin dosyasıdır. Çerezler
ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve siteyi kullanıcı dostu kılmak için
gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.
Bu Politika belgesinde bu web sitesinde kullanılan ana bilgi depolama metodu olarak
"Çerezler" genel terimi kullanılırken tarayıcının "Lokal Depolama" alanı da Çerezlerle aynı amaçlarla
kullanılır. Bu bölümde yer alan tüm bilgiler bu "Lokal Depolama" için de geçerlidir.
Bu web sitesinde Çerezler ne için kullanılır?
Çerezler web sitemizin işleyişinin ana unsurlarından birisidir. Çerezlerin ana amacı web
sitemizi ziyaret tecrübenizin iyileştirilmesidir. Örneğin gelecekteki ziyaretleriniz için o anki
ziyaretinizde yaptığınız tercihlerin (dil, ülke,vs) hatırlanması için kullanılırlar. Çerezler tarafından
toplanan bilgiler kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla sitenin kullanıcıların
bireysel tercihlerine uygunluğunu, daha hızlı aramaları, vs geliştirmemizi sağlarlar. Eğer önceden sizi
bilgilendirerek rızanızı almışsak zaman zaman kendi web sitemizden veya üçüncü taraf web
sitelerinden ya da başka araçlarla gezinme alışkanlıklarınızın analizine dayalı reklamlar göstermemize
imkan verecek olan bilgiler toplamak için Çerezler, etiketler veya diğer benzer araçları kullanabiliriz.
Bu web sitesinde Çerezler ne için KULLANILMAZ?
Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas şahsi nitelikteki bilgileri
kullandığımız çerezlerde depolamayız.
Çerezlerde depolanan bilgileri kim kullanır?
Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla
tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve
aşağıda "üçüncü taraf çerezleri" olarak tanımlananlar hariç web sitemizdeki Çerezlerde depolanan
bilgiler özel olarak yalnızca bizim tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana
kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini
garanti etmektir.
Bu web sitesinde Çerez kullanımını nasıl önleyebilirim?
Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak bu web sayfasında Çerez
kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı
bırakmanız sonra da bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Çerez
kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz.

Çerez kullanımını nasıl devre dışı bırakıp önleyebilirim?
Aşağıda belirtilen adımları izleyerek tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle bu web
sitesinde kullanılan çerezleri dilediğiniz herhangi bir anda sınırlandırabilir, bloke edebilir ya da
silebilirsiniz. Her tarayıcının ayarlar menüsü farklı olduğundan Çerezler normal olarak "Tercihler" ya
da "Araçlar" menüsünde yapılandırılabilirler. Çerezlerin yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için
lütfen tarayıcının "Yardım" menüsünü inceleyin.
Bu web sitesinde özellikle hangi çerezler, ne amaçla kullanılmaktadır?
Aşağıdaki tabloda bu web sitesinde kullanılan çerezler, etiketler ve benzer diğer araçlar, her
birinin kullanım amaçları, süreleri ve yönetimine (kendi ya da üçüncü taraf) ilişkin bilgilerle birlikte
gösterilmektedir.

Teknik ve kişiselleştirme çerezleri: kimlik belirleme ve doğrulama, tarama, arayüz kişiselleştirmesi, favoriler için…
Bu çerezler oturum sırasında kullanıcıyı tanımlamak, web sitesine erişimde erişim bilgilerini tekrarlamasını önlemek, web
sitesindeki belirli işlemleri hızlandırmak, oturum sırasında ya da ziyaret tekrarlarında yapılan seçimleri hatırlamak, ziyaret
etmiş olduğu sayfaları hatırlamak, vs için kullanılır.
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Kullanıcıyı tanımlamak ve doğrulamak için kullanılır. Bağlantı için
Oturum
Kendi çerezleri
bekleme süresi, oturum tanımlayıcı gibi kullanıcının oturumuyla ilgili
teknik bilgiler de içerir.
Kullanıcının http oturumunu tanımlamak için kullanılır. Oturum
Oturum
Kendi çerezleri
sırasında kullanıcı taleplerini tanımlamak için tüm web
uygulamalarında ortak olarak kullanılır.
Kullanıcının ziyaret durumunu (oturum başlangıcı, ilk sayfa, ilk erişim,
Oturum
Kendi çerezleri
gezinme durumu, oylama durumu, vs) tanımlama imkanı sağlarlar.
Mağaza, dil, para birimi, ürünler, beden gibi kullanıcının tercih ettiği
Oturum
Kendi çerezleri
oturum değerleri depolanır.
Daha önce söz edilen sepetle ilişkili kullanıcı bilgilerinin tanımlanması
Oturum
Kendi çerezleri
gibi mini alışveriş sepeti hakkındaki bilgileri kaydederler.
Güvenli (https) ve güvensiz alanlar (protokol) arasında yapılacak
Oturum
Kendi çerezleri
değişikliklere imkan sağlarlar.
Bu çerezler kullanıcının web sitesine (içeriğine değil) erişimine ilişkin genel bilgiler elde ederler ve
istatistiksel amaçlar için sonradan birleştirilmiş bilgi sağlamayı hedeflerler.

Bu bilgilendirme tablosu bu web sitesinde sunulan hizmetler değiştikçe olabildiğince çabuk güncellenecektir. Daima bu tabloya
dahil edilmiş olanlarla aynı amaçlarla kullanılacak araçlar olsalar da her halükarda bilgilendirme tablosu bir çerez, etiket ya da diğer aracı
güncelleme nedeniyle geçici olarak içermeyebilir.

