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Çerez Politikası
Giriş
Çerezler Hakkında
Ziyaret ettiğiniz çoğu internet sitesi, ya ziyaretiniz sırasında (bir ‘oturum çerez’i kullanarak) ya da
tekrarlayan ziyaretlerinizde (bir ‘kalıcı çerez’ kullanarak) o internet sitesinin sizi ‘hatırlamasını’
sağlayarak kullanıcı deneyiminizi geliştirmek üzere çerezler kullanır.
Çerezler, sayfalar arasında etkili bir şekilde geçiş yapmanıza izin verme, tercihlerinizin saklanması,
ve genelde bir internet sitesi deneyiminizi iyileştirmek gibi birçok işe yarar. Çerezler, internet sitesi
ile aranızdaki etkileşimi daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Eğer bir internet sitesi çerez
kullanmazsa, site içerisinde yeni bir sayfaya geçtiğiniz her seferinde sizi yeni bir ziyaretçi olarak
algılayacaktır – örneğin, oturum açma detaylarınızı girdikten sonra başka bir sayfaya geçtiğinizde
site sizi tanımayacak ve sizi oturumda tutmaya devam edemeyecektir.
Bazı internet siteleri de, örneğin lokasyonunuza ve/veya internette gezinme alışkanlıklarınıza bağlı
olarak reklam veya pazarlama mesajlarını hedeflemeyi sağlayabilmek için çerezleri kullanacaktır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi (‘birinci taraf çerezler’) tarafından veya görüntülemekte
olduğunuz sayfanın içeriğini yürüten diğer internet siteleri (‘üçüncü taraf çerezler’) tarafından
belirlenebilirler. Daha fazla bilgi için.
Çerezin içinde ne var?
Bir çerez, bir web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit
bir metin dosyasıdır ve sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilir veya bu bilgileri
okuyabilir. Her çerez, internet tarayıcınıza özgüdür. Çerezlerin içinde benzersiz bir tanımlayıcı ile
site adı ve numaralar gibi bazı anonim bilgiler yer alır. Bir internet sitesinin, tercihleriniz veya
alışveriş sepetinizde neler olduğu gibi şeyleri hatırlamasını sağlar.
Çerezlerin kullanılmalarını istemiyorsanız ne yapmalısınız?
Bazı insanlar, kendi bilgisayarları veya mobil cihazları üzerine bir internet sitesi tarafından bilgi
kaydedilmesi fikrini biraz müdahaleci bulabilir. Özellikle de bu bilgi, bilmedikleri üçüncü bir şahıs
tarafından kaydediliyor ve kullanılıyorsa. Her ne kadar genellikle zararsız olsa da, örneğin ilgi
alanlarınıza yönelik reklamları görmek istemeyebilirsiniz. Eğer isterseniz, bazı çerezleri veya
hepsini devre dışı bırakmak veya kayıtlı çerezleri silmek mümkündür, fakat o internet sitesinin bazı
fonksiyonlarını kaybedebileceğinizin farkında olmanız gerekir.
CNH Industrial Çerez Politikası
Çerezler, cihazınızı veya oturum açtığınızda sizi tanımamızı sağlar. Sitede gezinmenizi veya belirli
temel özellikleri kullanabilmenizi sağlamak için kesinlikle gerekli olan çerezleri kullanmaktayız.
Çerezleri, örneğin tercihlerinizi kaydederek web sitesinin işlevselliğini artırmak için kullanıyoruz.
Çerezleri ayrıca sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere web sitemizin performansını
iyileştirmemize yardımcı olmaları için kullanıyoruz.
Aşağıda, CNH Industrial web siteleri tarafından belirlenen ana çerezlerle birlikte her çerez
kategorisi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kesinlikle gerekli
çerezler

Bazı çerezler, web sitesinde gezinmenizi ve sitenin özelliklerinden
faydalanabilmenizi sağlamak için kesinlikle gereklidir. Bu çerezler
olmadan, siteye gelen tekil kullanıcı sayısını belirleyemeyiz veya CNH
Industrial hizmetlerine otomatik oturum açma gibi bazı fonksiyonları
sağlayamayız.
CNH Industrial tarafından belirlenen, kesinlikle gerekli çerezleri
Çerez adı
Amaç
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ISAWPLB

Fonksiyonell
ik çerezleri

Güvenlik çerezleri

Bu çerez (ISA Web Yayıncılığı Yük Dengelemesi),
taleplerin aynı sunucuya gitmesini sağlamak için
ISA Sunucusu/TMG’de birden çok Web Ön Uç
Sunucularını yayınladığınızda kullanılır.

Fonksiyonellik çerezleri, yapmış olduğunuz seçimlerle ilgili bilgileri
kaydederler ve web sitesini size göre uyarlamamızı sağlarlar. Örneğin,
yerel haberleri ve hava durumu tahminlerini almak için CNH Industrial
ana sayfasında lokasyonunuzu ayarlarsanız, lokasyon tercihinizi
kaydetmek için çerezler kullanırız. Fonksiyonellik çerezleri ayrıca
tarayıcınız yerine Adobe Flash Player’ınızda kaydedilen Flash çerezleri
biçiminde de olabilirler. Bunlar, bir programı oynattığınız noktayı
hatırlayarak otomatik olarak devam etme özelliklerini sağlamak ve ses
ayarlarınız gibi tercihlerinizi kaydetmek için kullanılırlar.
CNH Industrial tarafından belirlenen, kesinlikle gerekli çerezleri
Çerez adı

Amaç

TimeZoneOffset

Takvim Rezervasyon Sayfası’nın kullanımı sırasında
kullanıcının Tarayıcısı’nın TimeZone karşılığını
belirlemek için uygulama çerezi.

Kullanıcıları doğrulamak, oturum bilgilerinin dolandırıcılık maksatlı
kullanımını önlemek ve kullanıcı verisini yetkili olmayan taraflardan
korumak için güvenlik çerezlerini kullanıyoruz.
Örneğin, bir kullanıcının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını
ve/veya oturum açma zamanını içeren çerezleri kullanabiliriz. Bu iki
çerezin kombinasyonu, internet sayfalarında doldurduğunuz formların
içeriklerini çalmak gibi birçok saldırı türünü engellememizi sağlar.
CNH Industrial tarafından belirlenen, kesinlikle gerekli çerezleri
Çerez adı

Amaç

.ASPXAUTH &
Son kullanıcının doğrulanması için oturum
ASP.NET_SessionId çerezleri (Form Bazlı Doğrulama).
Doğrulama çerezi (oturum çerezi durumunda) ve
doğrulama güvenliğini artırma çerezi (kalıcı çerezler)
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Sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olması için
CNH Industrial internet sitelerinde Performans çerezleri kullanıyoruz.
Çerezlerin sağladığı bilgiler, ziyaretçilerimizin CNH Industrial internet
sitelerini nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Böylece
içeriğimizi sunma şeklimizi iyileştirebiliriz. Ayrıca CNH Industrial
Anasayfası gibi belirli sayfalar için farklı tasarım fikirlerini test etmemize
olanak sağlar. Genelde bu hizmetleri bize sağlamaları için bağımsız
ölçme ve araştırma şirketleri ile anlaşmalı olarak çalışıyoruz ve durum
böyleyken bu çerezler üçüncü şahıs şirketleri tarafından belirlenebilir
(üçüncü şahıs çerezler).
CNH Industrial tarafından belirlenen, kesinlikle gerekli çerezleri
Çerez adı

Online davranışsal
reklamcılık

Amaç

CNH Industrial web sitelerinin reklam özellikleri her bir bireysel
kullanıcıya özeldir. Çerezleri, sitelerimizde görüntülediğiniz alanlara ve IP
adresinizin coğrafi lokasyonuna dayanarak sizi en çok hangi reklamların
ilgilendirebileceğini belirlemek için kullanıyoruz. Aşağıdaki tablo, bireysel
reklam hizmeti veren iş ortaklarının devre dışı bırakma mekanizmalarına
bağlantılar sağlamaktadır.
Çerez ayarlarından bu çerezlere izin verilmesini veya verilmemesini
seçebilirsiniz. Münferit bir organizasyonun çerezlerini devre dışı bırakmak
istediğinizde, lütfen aşağıdaki bağlantıları kullanın..
CNH Industrial tarafından belirlenen, kesinlikle gerekli çerezleri
Çerez adı

Amaç

Üçüncü şahıs çerezleri ve gömülü içerik
Üçüncü Şahıs çerezleri
İnternet sitelerimizin özelliklerini desteklemek için kendi internet sitelerine çerezler yerleştirebilen
bir takım Üçüncü Şahıs firmaların ürünlerini kullanıyoruz (örn. Flickr, YouTube, Facebook vb.).CNH
Industrial, bu çerezlerin dağıtımlarını kontrol etmemektedir. Bunlar hakkında daha fazla bilgi için
lütfen üçüncü şahıs web sitelerini kontrol ediniz.
Üçüncü şahıs çerezleri, bunları almayı nasıl devre dışı bırakabileceğinizle ilgili bilgilerle birlikte
aşağıdaki listede belirtilmektedir.
Üçüncü Şahıs
çerezleri

Bu gömülü içeriğe sahip olan sayfalar, bu internet sitelerinin çerezlerini
sunabilirler. Benzer şekilde, CNH Industrial web sitesindeki bir CNH’de
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paylaşım düğmelerinden bir tanesini kullandığınızda içeriğini paylaşmak
üzere seçmiş olduğunuz hizmet tarafından bir çerez belirlenebilir. CNH
Industrial, bu çerezlerin yayılmasını kontrol etmez ve bu araç, bu internet
sitelerinden çerezleri engellemez. CNH Industrial, Bunlar hakkında daha
fazla bilgi için ilgili lütfen üçüncü şahıs web sitesini kontrol ediniz.
Çerez ayarlarında bu çerezlere izin verilmesini veya verilmemesini
seçebilirsiniz. Münferit bir organizasyonun çerezlerini devre dışı bırakmak
istediğinizde, lütfen aşağıdaki bağlantıları kullanın.
Üçüncü Şahıs çerezleri
Çerez Adı

Üçüncü şahıs bağlantısı

utma

http://www.google.it/intl/it/analytics/

utmb

http://www.google.it/intl/it/analytics/

utmc

http://www.google.it/intl/it/analytics/

utmt

http://www.google.it/intl/it/analytics/

utmz

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_ga

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_gat

http://www.google.it/intl/it/analytics/

unam

http://www.shareThis.com

stid

http://www.shareThis.com

stdstillery

http://www.shareThis.com

uset

http://www.shareThis.com

stgmap

http://www.shareThis.com

stamap

http://www.shareThis.com

stacxiommap

http://www.shareThis.com

stdlxmap

http://www.shareThis.com

Gömülü içerik
CNH Industrial web sitelerinde gömülü “paylaş” düğmelerini de göreceksiniz; bunlar, kullanıcıların,
içerikleri bir dizi popüler sosyal ağ yoluyla arkadaşlarıyla kolayca paylaşmalarını sağlarlar. Bu
düğmelerden bir tanesine tıkladığınızda, içeriğini paylaşmak üzere seçmiş olduğunuz hizmet
tarafından bir çerez belirlenebilir. Yine, CNH Industrial, bu çerezlerin dağıtımlarını kontrol
etmemektedir.
Bilgilerin Açıklanması
Yasaların gerektirdiği yerler (örneğin hükümet organlarına ve emniyet teşkilatlarına) dışında
çerezlerimiz tarafından toplanan bilgileri satmıyor veya üçüncü şahıslara açıklamıyoruz.
CNH Industrial web sitesi yoluyla cihazınızda hangi çerezlerin kaydedildiğini kontrol etmek
isterseniz, bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri Üçüncü şahıs çerezler bölümünde bulabilirsiniz.
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Davranışsal Pazarlama
Davranışsal Pazarlama teknolojisi, kullanıcı ile daha ilgili olan reklamları ve içeriği sunarak
kullanıcılara ve reklam verenlere daha değerli ve eşsiz bir deneyim sağlamaktadır.
Kullanmakta olduğumuz sistem, web sitelerimizde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizle ilgili genel
bilgileri keşfetmek için çerezler kullanan bir “yerinde davranışsal pazarlama” türüdür. Ayrıca, alan
adı (örn. kullandığınız internet servis sağlayıcısı) ile birlikte bulunduğunuz ülke, şehir veya bölge ile
ilgili genel bilgileri eklemek için IP adresine de bakabilir. Bu bilgi, benzer ilgi alanlarına sahip olan
diğer insanlarla gruplanmanızı sağlar ve sizi bir “pazar segmentine” yerleştirir. Sonrasında, sizin
pazar segmentinizdeki insanların ilgili bulabileceklerini düşündüğümüz reklamları gösterebiliriz.
Bunun, reklamcılığı sizler için daha ilginç ve faydalı hale getirdiğine ve bize de internet sitesinden
ve reklam verenlerimizden aldığımız değeri artırmaya yardım ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla en
nihayetinde bu, tüm kullanıcılarımızın faydasına olacak harika içeriklere daha fazla yatırım yapma
becerimizi artırıyor.
Kümelenmiş Bilgi
Biz veya servis sağlayıcılarımızın hiçbir zaman sizleri tek tek tanımlama çabamız olmayacağının,
ve hiçbir zaman sizin kim olduğunuzu veya bireysel olarak hangi sayfalara baktığınızı
bilmediğimizin unutulmaması önemlidir – sadece insan gruplarının pazar segmentlerini yaratmak
için ilgili bilgileri kümeliyoruz. “Yerinde davranışsal pazarlama” fonksiyonumuz, diğer davranışsal
hedefleme türlerinden şu açıdan farklıdır; biz sadece CNH Industrial web sitesindeki gezintinize
bakıyoruz ve diğer web sitelerinden veri kullanmıyor veya onlarla veri paylaşmıyoruz.
1.1 Çerezleri yönetmek
İnternet tarayıcısı çerezleri
Çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızı kendisine çerez gönderildiğinde sizi bilgilendireceği
şekilde ayarlayabilir veya çerezleri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, kaydedilmiş
çerezleri de silebilirsiniz.
Cihazınıza yerleştirilen çerezleri sınırlandırmak veya devre dışı bırakmak isterseniz, bunu tarayıcı
ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızdaki Yardım fonksiyonu bunun nasıl yapılacağını size
açıklayabilir. Alternatif olarak, bunun çeşitli masaüstü tarayıcılarında nasıl yapılacağı ile ilgili
kapsamlı bilgileri içeren www.aboutcookies.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Çoğu CNH Industrial internet sitesi çerezlerle çalışmaktadır, fakat çerezleri devre dışı bırakırsanız
bazı özellikleri ve fonksiyonları kaybedeceksiniz. Örneğin, seçmiş olduğunuz şehir için hava
durumunu ayarlayamayacaksınız.
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