GİZLİLİK İLE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Taraflar
1.1. Kullanıcı Politika (Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), İstanbul Ticaret Sicilinde
715081 no ile kayıtlı; 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. N.96/4 Kadıköy/İstanbul adresinde
mukim 0580064358800001 MERSİS no’lu ve Erenköy Vergi Dairesi 5800643588 vergi
no’lu Koru Sigorta A.Ş. (Bundan böyle kısaca "KORU" olarak anılacaktır) ile
www.korusigorta.com.tr websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır), Koru
Sigorta Uygulaması(Bundan Böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanıcısı (Bundan
böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi ve Uygulama’yı
kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin ve Uygulama’nın bulunduğu elektronik
ortamda düzenlenmiştir.
1.2. Kullanıcı, Website'ye ve Uygulama’ya giriş yaparak Politika’nın tamamını okuduğunu,
içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
(KORU ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)
2. Tanımlar
2.1. Bu Politika’da yer alan; “İçerik”, Website’de ve Uygulama’da yayınlanan veya erişimi
mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel
imgeleri,
“Kullanıcı”,
Sözleşme’nin
koşullarını
kabul
ederek
Mobil
Uygulama/Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak
medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, “Hizmet”, Website
kapsamında KORU tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini
ifade eder.
3. Çerez (Cookie) Kullanımı
3.1. KORU, uygulama, Websitesi, ve mobilweb ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek
amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Politika ile belirlenen amaçlar ve
kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir.
3.2. Çerezler, Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya
mobilweb/mobil uygulama üzerinden bağlandığında, Kullanıcı’nın internet tarayıcısı
tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi
parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
3.3. KORU, söz konusu internet sitesi ve mobilweb bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş
gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı’nın
tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle
paylaşabilir. KORU, söz konusu internet sitesi ve mobilweb üzerinden, Kullanıcı’ya özel
tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların
içeriğini Kullanıcı’ya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla;
Kullanıcı’nın söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar

üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve
çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu
mecralar üzerinde Kullanıcı’dan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü
taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu
eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ve de Websitesi’nde
yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi
Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece
bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
4. Çerez Çeşitleri
4.1. KORU, Websitesi, Uygulama ve mobilweb oturum çerezleri ve kalıcı çerezler
kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı tarayıcılarını kapattığında sona erer.
Kalıcı çerez ise Kullanıcı’ya ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı internet
tarayıcılarının
"yardım"
dosyasında
verilen
talimatları
izleyerek
veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret
ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri
reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz
konusu Uygulama’yı, Websitesi’ni ve mobilwebi kullanmaya devam edebilir, fakat söz
konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.
5. Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?
5.1. Çerezler, Kullanıcı’nın yaptığı tercihleri hatırlamak ve Uygulama/Web sitesi /mobilweb
kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:
5.1.1. Kullanıcı’nın var ise parolasını kaydeden ve Uygulama/Web sitesi /mobilweb
oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece Kullanıcı’nın her ziyaretinde
birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtarır,
5.1.2. Kullanıcı’nın Uygulama/Web sitesi /mobilweb daha sonraki ziyaretinde
Kullanıcı’yı hatırlar,
5.1.3. Kullanıcı’nın söz konusu Uygulama/Web sitesi /mobilweb nereden bağlandığı,
Uygulama/Web sitesi /mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve
ziyaretinin süresi gibi Uygulama/Web sitesi /mobilwebi nasıl kullandığının
izlenmesi dahil olmak üzere; Uygulama/Web sitesi /mobilweb’i nasıl kullandığını
belirler.
5.2. Kullanıcı’ya ait veriler; Kullanıcı’ya ait ilgi alanlarına ve Kullanıcı’ya daha uygun içerik
ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla da
kullanılabilir. Bu şekilde çerezler, Kullanıcı Uygulama/Web sitesi /mobilweb
kullandığında Kullanıcı’ya daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar
ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha Kullanıcı’nın
dikkatine sunmaz. Söz konusu Uygulama/Web sitesi /mobilweb çerezler yoluyla elde
edilen bilgileri topladığımız Kişisel Veriler’le eşleştirir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
6.1. KORU tarafından Websitesi’nde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde de ayrıntılı açıklandığı üzere Kişisel
Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim
veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha
edilmesine karşı Kullanıcı’yi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi
almaktayız. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi
standartlarını kullanılmaktadır.
6.2. Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari
her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi KORU taahhüt etmektedir. Gerekli
bilgi güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, KORU’ya ait Uygulama/Web sitesi
/mobilweb ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya
üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal Kullanıcı’lara ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir ve gerekli önlemleri alınır.
7. Gizlilik ile Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
İşbu işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir.
Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın Uygulama/Web sitesi
/mobilweb’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı’nın işbu
metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Kullanıcı’nın, varsa Kişisel Bilgileri de
içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim
bilgilerinden KORU’ya ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek
uygulamaya alınacaktır.
8. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu işbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Politika’nın uygulanmasından
doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkilidir.

