
BUDGETAİR.COM  ÇEREZ BEYANI 

Travix Nederland B.V. (“Travix”) olarak biz, Budgetair.com web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza 

çerezler, web işaretçileri, Javascript ve piksel etiketleri (“çerezler”) kaydediyoruz. Bu web sitelerinden 

birini bir daha ziyaret ettiğinizde çerezler cihazınızın tanınmasını sağlarlar. 

1. Hangi çerezleri saklıyoruz, neden saklıyoruz 

İşlevsel çerezler  

Bu çerezler, temel site işlevleri için gereklidir ve bu nedenle web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz zaman 

yerleştirilirler. Bu çerezler, web sitelerimizi kullandığınızda tercihlerinizi hatırlarlar. Ayrıca sunucularımız 

üzerindeki yükü dağıtmak ve güvenlik amaçları için de kullanılırlar ve bu şekilde site kullanılabilir halde 

kalır. Bu çerezlerin bir listesine bakın. 

 

Analitik çerezler  

 

Bu çerezler, ziyaretçilerin Travix web sitelerini kullanma biçimi hakkında bilgi derlemek için kullanılırlar; bu 

bilgilere en sık ziyaret edilen sayfalar ve görüntülenen hata mesajlarının sayısı dahildir. Bu çerezler 

Travix’e web sitelerini iyileştirmesine yardım eder. Bu çerezlerin bir listesine bakın. 

 

Pazarlama çerezleri 

 

Bu çerezler Travix web sitelerine genelde pazarlama ortakları, reklam ağları ve sosyal medya platformları 

tarafından yerleştirilirler. Bu üçüncü taraflar, mesajlar, teklifler, sosyal medya ve reklamlar gibi size içerik 

sunan aracılar olarak hareket ederler. Bu üçüncü taraflar ayrıca çerez kullanarak web sitelerimiz 

üzerinden veri toplarlar. Bu verilerin işlenmesi onları gizlilik politikalarına tabidir. Bu tarafların ve 

çerezlerin bir listesine bakın. Bu çerezlerin kullanıldıkları amaçlar:  

 

 sosyal medyaya bağlanmak; bu şekilde sosyal medya üzerinden web sitelerimize bağlanıp içerik 

paylaşabilirsiniz; 

 web sitelerimizin içinde ve dışında ilgilerinize göre pazarlamayı daha iyi şekillendirmeye yardım 

etmek için bilgi toplamak; 

 reklamlarımızın görüntülendiği sayıyı sınırlamak; 

 ilgili, kişiselleştirilmiş içeriği, e-posta, sosyal medya ve banner reklamları gibi farklı medya 

üzerinden web sitelerimizdeki eylemlerinize dayalı olarak sağlayarak ziyaretçilerimize ulaşmak; 

 pazarlama kampanyalarımızın etkililiğini ölçmek. 

2. Sakladığımız ve eriştiğimiz çerezleri kontrol etme 

Onayınızı geri çekmek isterseniz bizim veya üçüncü taraf çerezlerini silmek için tarayıcı ayarlarınızı 

değiştirebilirsiniz. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızı web sitelerinin çerezler veya üçüncü taraf çerezlerini 

yerleştirmelerini tamamen önleyecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Belli çerezleri yerleştirmemizi 

engellerseniz bazı işlevlerin bulunmadığını veya web sitesinin bazı bölümlerinin yüklenmediğini 

görebilirsiniz. Farklı tarayıcılar için ayarları nasıl değiştirebilirsiniz: 

 

 Chrome 

https://s1.travix.com/budgetair/TR/buatr-cookie-list-tr.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/TR/buatr-cookie-list-tr.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/TR/buatr-cookie-list-tr.pdf
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

3. Sorular? 

Bilgilerinizin kullanımıyla ilgili sorularınız varsa bize her an privacy@travix.com. 

Bu açıklamanın son güncellenme tarihi: 17 Mayıs 18. 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US
mailto:privacy@travix.com

