ELYT COOKIES POLICY
Last updated June 22, 2022
When you use ELYT Services via elyt.net the “Website”); we use cookies, pixels, and similar
technologies to gather data about your use of our Website.
Cookies are small files that we may send to your browser when you first use the Website, which
are then stored on your device in order to remember information about you (such as login
details). Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party
cookies – which are cookies from a domain different from the domain of the Website you are
visiting – for our advertising and marketing efforts.
Cookies of the Website are used with few different ways under the following categories:
Necessary Cookies - These are cookies that are required for the operation of our Website or to
comply with legal requirements. These cannot be switched off in our systems. They are usually
only set in response to actions made by you which amount to a request for services.
They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our Website or
help to ensure the content of pages loads quickly. You can set your browser to block or alert
you about these cookies, but some parts of our Website will not then work.
Functionality Cookies - These are required for our Website to function correctly and to give
you access to the Website that we offer. For example, these cookies allow the Website to
remember any settings you make and provide enhanced and more personal features. If you do
not allow these cookies then some or all of Website Services may not function properly.
Analytical or Performance Cookies – These allow us to recognise and count the number of
visitors and to see how visitors move around our Website when they are using them. This helps
us to improve the way our Website works, for example, by ensuring that users are finding what
they are looking for easily. If you do not allow these cookies, we will not know when you have
visited our Website
Targeting Cookies – These cookies record your visit to our Website, the pages you have visited
and the links you have followed. We will use this information to make our Website more
relevant to your interests. These cookies may also be set through our Website by our advertising
partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show
you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based
on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies,
you will experience less targeted advertising.
Cookies collect data about you but are typically constructed with privacy by design. Only the
server that sets the cookie can retrieve the data it collects, and the data is often collected on an
anonymized basis.
Some content or applications on the Website are served by third-parties. These third parties
may use cookies alone or in conjunction with web beacons or other tracking technologies to
collect information about you when you use our Website. The information collected by these
cookies is directly obtained by such third parties, in some cases are not disclosed to us, are used
and managed in accordance with the privacy and cookies policies of those third parties and are
not under our control. We do not control these third parties’ tracking technologies or how they
may be used. For more information about such cookies, you should contact the responsible
provider directly.
HOW CAN YOU MANAGE COOKIES USED ON THE WEBSITE?
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When you first visit our Website, you are presented with a cookie banner that allows you to
either opt in or opt out from our use of cookies. If you consent to our use of cookies, such
cookies will be sent to and stored on your device.
If you opt out and do not consent, we have a special script in place which ensures that no cookies
that collect your data are being used. You can also choose not to allow some types of cookies.
However, blocking some types of cookies may impact your experience of the Website and the
Services we are able to offer.
All browser technologies enable you to manage the cookies in the cookie folder of your web
browser. This means that you can either delete cookies from your cookie folder once you have
finished your visit to our Website or you can set your preferences with regard to the use of
cookies before you begin browsing our Website. Please note, as stated above, that deleting or
rejecting cookies may adversely affect your user experience of our Sites.
You can find out further information at:
- Google
- Firefox

- Windows
- Safari
CHANGES TO THIS COOKIES POLICY
From time to time, we may make changes to this Cookies Policy. If we decide to do so, we will
post the changes on our Website, so that you are always aware of what cookies we use and how
we use them.
CONTACT DETAILS
If you have any questions, comments or requests relating to our use of cookies, or if you would
like to exercise any of your rights under this policy, then please contact us at support@elyt.net

ELYT ÇEREZ POLİTİKASI
Son güncelleme 22 Haziran 2022
ELYT Hizmetlerini elyt.net (“Web Sitesi”) üzerinden kullandığınızda, Web Sitemizi
kullanımınız hakkında veri toplamak için çerezler, pikseller ve benzer teknolojiler kullanıyoruz.
Çerezler, Web Sitesini ilk kez kullandığınızda tarayıcınıza gönderebileceğimiz ve daha sonra
sizinle ilgili bilgileri (oturum açma bilgileri gibi) hatırlamak için cihazınızda depolanan küçük
dosyalardır. Bu çerezler tarafımızca belirlenir ve birinci taraf çerezleri olarak adlandırılır.
Ayrıca, reklam ve pazarlama çabalarımız için ziyaret ettiğiniz Web sitesinin alanından farklı
bir alan adından gelen çerezler olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz.
Web Sitesinin çerezleri, aşağıdaki kategoriler altında birkaç farklı şekilde kullanılmaktadır;
Gerekli Çerezler - Web Sitemizin çalışması veya yasal gerekliliklere uyulması için gerekli
olan çerezlerdir. Bunlar sistemlerimizde devre dışı bırakılamaz. Genellikle yalnızca sizin
tarafınızdan yapılan ve hizmet talebi anlamına gelen eylemlere karşılık olarak belirlenirler.
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Örneğin, Web Sitemizin güvenli alanlarında oturum açmanızı sağlayan veya sayfaların
içeriğinin hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamaya yardımcı olan çerezleri içerir. Tarayıcınızı
bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak Web Sitemizin
bazı bölümleri bu durumda çalışmayacaktır.
İşlevsellik Çerezleri - Bunlar, Web Sitemizin doğru bir şekilde çalışması ve size sunduğumuz
Web Sitesine erişim sağlamanız için gereklidir. Örneğin, bu çerezler Web Sitesinin yaptığınız
tüm ayarları hatırlamasını ve gelişmiş ve daha kişisel özellikler sunmasını sağlar. Bu çerezlere
izin vermezseniz, Web Sitesi Hizmetlerinin bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmayabilir.
Analitik veya Performans Çerezleri – Bunlar, ziyaretçi sayısını tanımamıza ve saymamıza ve
ziyaretçilerin bunları kullanırken Web Sitemizde nasıl hareket ettiğini görmemize olanak tanır.
Bu, örneğin kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak Web Sitemizin çalışma
şeklini iyileştirmemize yardımcı olur. Bu çerezlere izin vermezseniz, Web Sitemizi ne zaman
ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
Hedefleme Çerezleri – Bu çerezler, Web Sitemizi ziyaretinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve
izlediğiniz bağlantıları kaydeder. Bu bilgileri Web Sitemizi ilgi alanlarınıza daha fazla hitap
eder hale getirmek için kullanacağız. Bu çerezler, Web Sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımız
tarafından da yerleştirilebilir. Bu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak
ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilirler. Doğrudan kişisel
bilgileri saklamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı benzersiz şekilde tanımlama
fikrine dayanırlar. Bu çerezlere izin vermezseniz, sizi hedef alan daha az sayıda reklamla
karşılaşırsınız.
Çerezler sizin hakkınızda veri toplar, ancak genellikle tasarım gereği gizlilikle oluşturulur.
Yalnızca çerezi ayarlayan sunucu, topladığı verileri alabilir ve veriler genellikle
anonimleştirilmiş olarak toplanır.
Web Sitesindeki bazı içerik veya uygulamalar üçüncü şahıslar tarafından sunulmaktadır. Bu
üçüncü taraflar, Web Sitemizi kullandığınızda hakkınızda bilgi toplamak amacıyla çerezleri tek
başına veya web işaretleri veya diğer izleme teknolojileri ile birlikte kullanabilirler. Bu çerezler
tarafından toplanan bilgiler, söz konusu üçüncü şahıslar tarafından doğrudan elde edilir, bazı
durumlarda bize açıklanması söz konusu olamaz, bu üçüncü şahısların gizlilik ve çerez
politikalarına uygun olarak kullanılır ve yönetilir ve bu süreçler kontrolümüz altında değildir.
Bu üçüncü tarafların izleme teknolojilerini veya bunların nasıl kullanılabileceğini kontrol
etmiyoruz. Söz konusu çerezler hakkında daha fazla bilgi için doğrudan sorumlu sağlayıcı ile
iletişime geçmelisiniz.
WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLERİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?
Web Sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerez kullanım şartlarımızı kabul etmenize veya devre
dışı bırakmanıza izin veren bir çerez banneri ile karşılaşırsınız. Çerez kullanmamıza izin
verirseniz, bu tür çerezler cihazınıza gönderilecek ve cihazınızda saklanacaktır.
Bu seçeneği devre dışı bırakırsanız ve onay vermezseniz, verilerinizi toplayan hiçbir çerezin
kullanılmamasını sağlayan özel bir komut dosyasına sahibiz. Ayrıca bazı çerez türlerine izin
vermemeyi de seçebilirsiniz. Ancak, bazı çerez çeşitlerinin engellenmesi, Web Sitesi ve
sunabileceğimiz Hizmetlerle ilgili deneyiminizi etkileyebilir.
Tüm tarayıcı teknolojileri, web tarayıcınızın çerez klasöründeki çerezleri yönetmenizi sağlar.
Bu, Web Sitemizi ziyaretinizi bitirdikten sonra çerez klasörünüzden çerezleri silebileceğiniz
veya Web Sitemizde gezinmeye başlamadan önce çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi
ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği üzere, çerezleri silmenin veya
reddetmenin Sitelerimizdeki kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayınız.
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Daha fazla bilgiye aşağıda belirtilen web sitelerinden ulaşabilirsiniz;
- Google
- Firefox
- Windows
- Safari
BU ÇEREZ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Zaman zaman bu Çerez Politikasında değişiklikler yapabiliriz. Bunu yapmaya karar verirsek,
hangi çerezleri kullandığımızdan ve bunları nasıl kullandığımızdan her zaman haberdar
olmanız için değişiklikleri Web Sitemizde yayınlayacağız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çerezlerin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya talebiniz varsa veya bu
politika kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, support@elyt.net
adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.
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