NOVAKİD ÇEREZ POLİTİKASI
Son değiştirildiği tarih: 1 Mayıs 2021
1.

GİRİŞ

İşbu çerez politikası (işbu belgede "Çerez Politikası" adıyla anılacaktır) NovaKid'in
www.novakidschool.com sitesi, bu sitenin tüm alt alan adları ve alt sitelerde (farklı dillerde hazırlanmış
ae.novakidschool.com, ar.novakidschool.com, arab-fr.novakidschool.com, arabic.novakidschool.com,
br.novakidschool.com,
cl.novakidschool.com,
co.novakidschool.com,
cz.novakidschool.com,
de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com, global.novakidschool.com,
gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com, il.novakidschool.com, inen.novakidschool.com,
in.novakidschool.com,
it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com,
mx.novakidschool.com,
my.novakidschool.com,
pl.novakidschool.com,
pt.novakidschool.com,
ro.novakidschool.com, sa.novakidschool.com, school.novakidschool.com, sk.novakidschool.com,
tr.novakidschool.com siteleri dahil) çerez ve benzeri teknolojileri hizmetlerimizi sağlamak, özelleştirmek,
değerlendirmek, zenginleştirmek, desteklemek ve korumak amacıyla nasıl kullandığını açıklamaktadır.
Çerez Politikası, NovaKid'in Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. İşbu Çerez
Politikasında açıklanmayan terimlerin NovaKid'in Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasında tanımlanan
benzer anlamlara sahip olacağını lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz olması durumunda
destek@novakid.com.tr üzerinden bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.
2.

ÇEREZ NEDİR?
Çerez, kullanıcı İnternet Sitesini ziyaret ettiğinde kullanıcının cihazına gönderilen bir dosyadır.
NovaKid, kullanıcı İnternet Sitesini daha sonra tekrar ziyaret ettiğinde internette gezinmeyi ve/veya
işlemleri kolaylaştırmak ve/veya kullanıcı davranışları hakkındaki bilgi edinmek amacıyla çerezlere
ulaşabilir. Tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın sabit sürücüsünde saklanır. İnternet Sitemizi ziyaret
ettiğinizde çerezler aracılığıyla sizden otomatik bilgi toplayabiliriz.

3.

NE TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ?
a)

Kesinlikle Gerekli Çerezler. Bu tür çerezler İnternet Sitesinin işleyişi açısından zaruri
oldukları için İnternet Sitesi ve Hizmetler bu çerezler olmadan kullanılamaz ve ulaşılamazdır.
Hesabınızı doğrulamaya ve novakidschool.com'da yaptığınız seçimleri hatırlamaya yardımcı
olurlar.
ePrivacy Direktifi (Gizlilik ve Elektronik İletişim Hakkında Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi
2002/58/EC) Madde 5(3) uyarınca aşağıdaki çerezlerin teknik depolanması ve bunlara
erişilmesi için rıza aranmaz:
●
●

yalnızca bir iletinin ulaştırılması amacıyla kullanılan çerezler,
kullanıcının açık olarak talep ettiği bir bilgi toplumu hizmeti sağlayıcısının Hizmetleri
sağlaması için kesinlikle gerekli çerezler.

b)

Araştırma, Performans ve Analiz Çerezleri. Bu gibi çerezler kullanıcıların
novakidschool.com ile nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz ederek daha iyi kullanıcı
deneyimleri sağlamamıza yardımcı olur. Örneğin hangi sayfaların daha sık kullanıldığını, hangi
bültenlerin daha fazla etkileşim çektiğini ve hangi NovaKid özelliklerinin daha popüler
olduğunu tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu da NovaKid'in İnternet Sitesini ve Hizmetlerini
kullanıcılarımızın çıkarları doğrultusunda geliştirmemize olanak tanır.

c)

Reklam Çerezleri. Bu çerezler, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri geçmişte nasıl kullandığınızı
temel alarak size bilgi vermemize ve özelleştirilmiş reklamlar sunmamıza yardımcı olur. Bu
çerezler kullanım verilerinizi takip eder ve çerezler aracılığıyla elde edilen bilgiler (bu bilgiler
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kişisel veri değildir) yeniden pazarlama ve davranışa dayalı kitle belirleme çalışmalarını
yöneten iş ortaklarımıza aktarılır.
4.

KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERİN LİSTESİ

4.1 Kesinlikle Gerekli Çerezler

Hizmet sağlayıcının
adı

Çerezin adı

Açıklama

Geçerlilik
süresi

novakidschool.com

intercom-state

İnternet Sitesinin ziyaretçiyi tanıyıp
sohbet kutusu işlevlerini optimize
etmesine olanak tanır.

Kalıcı

novakidschool.com

SESS#

Kullanıcı durumlarının farklı sayfa
taleplerinde tutarlı kalmasını sağlar.

Oturum

novakidschool.com

_ym_visorc

Oturum Yeniden Oynatma özelliğinin
doğru işlemesine olanak tanır

Kalıcı

4.2 Araştırma, Performans ve Analiz Çerezleri

Hizmet sağlayıcının
adı

Çerezin adı

Açıklama

Geçerlilik
süresi

novakidschool.com

__vw_tab_guid

Ziyaretçinin web sitesindeki
davranışlarına ilişkin verileri kaydeder.
Dahili analiz ve internet sitesi
optimizasyonu için kullanılır.

Oturum

novakidschool.com

_dc_gtm_UA-#

Google Analytics betik etiketinin
yüklenmesini kontrol etmek için Google
Etiket Yöneticisi tarafından kullanır.

1 gün

novakidschool.com

_ga;

Kullanıcının İnternet Sitesini nasıl
kullandığını gösteren istatistik verilerini
oluşturmak amacıyla benzersiz bir kimlik
kaydeder.

_ga: 2 yıl;

_gid;
_gat;

_gid: 1 gün;
_gat: 1 gün;
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novakidschool.com

collect

Google Analytics'e ziyaretçinin cihazı ve
davranışları hakkında veri göndermek
için kullanılır. Ziyaretçiyi tüm
cihazlarında ve pazarlama kanallarında
takip eder.

Oturum

novakidschool.com

_ym_d

Ziyaretçinin internet sitesini ilk defa
ziyaret ettiği tarihi içerir.

1 yıl

novakidschool.com

_ym_isad

Bu çerez, kullanıcının tarayıcısında bir
reklam engelleyici yazılımın kurulu olup
olmadığını belirlemek için kullanılır.

1 gün

novakidschool.com

_ym_retryReqs

Kullanıcının İnternet Sitesindeki
davranışlarına dair istatistiksel verileri
kaydeder. İnternet Sitesi operatörü
tarafından dahili analizler için kullanılır.

Kalıcı

novakidschool.com

_ym_uid

Bu çerez, ziyaretçinin İnternet
Sitesindeki davranışları hakkında kimliği
belli etmeyen bilgiler ve ziyaretçi
istatistikleri toplamak için kullanılır.

1 yıl

novakidschool.com

referrer

Kullanıcının ziyaret ettiği İnternet
Sitelerine dair veri saklar.

29 gün

novakidschool.com

tmr_reqNum

Sunucuya gönderilen talep sayısını
kaydeden yerel çerez dosyası. Veri
iletimi kaybını tahmin etmek amacıyla
kullanılabilir.

1 yıl

3

Hotjar betiği çalıştığında sayfa sunucu
Kalıcı
adı yerine kullanmamız gereken en
genel çerez yolunu belirlemeye çalışırız.
Bunun amacı aynı çerezleri farklı alt alan
adlarında (varsa) kullanabilmektir. Bunu
belirlemek için _hjTLDTest çerezini hata
alana dek farklı URL alt dizgesi
alternatiflerinde kaydetmeye çalışırız.
Çerez, bu kontrol tamamlandığında
kaldırılır.

novakidschool.com

_hjTLDTest

novakidschool.com

_hjid

Müşteri ilk defa bir sayfaya ulaştığında
Hotjar betiği ile ayarlanan Hotjar çerezi.
O siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini
tarayıcıda kalıcı tutmak için kullanılır.
Kullanıcı aynı siteyi daha sonra tekrar
ziyaret ettiğinde bu ziyaretlerin aynı
kullanıcı kimliği ile ilişkilendirilmesini
sağlar.

1 yıl

novakidschool.com

tmr_reqNum

Sunucuya gönderilen talep sayısını
kaydeden yerel çerez dosyası. Veri
iletimi kaybını tahmin etmek amacıyla
kullanılabilir.

1 yıl

novakidschool.com

_hjTLDTest

Hotjar betiği çalıştığında sayfa sunucu
Kalıcı
adı yerine kullanmamız gereken en
genel çerez yolunu belirlemeye çalışırız.
Bunun amacı aynı çerezleri farklı alt alan
adlarında (varsa) kullanabilmektir. Bunu
belirlemek için _hjTLDTest çerezini hata
alana dek farklı URL alt dizgesi
alternatiflerinde kaydetmeye çalışırız.
Çerez, bu kontrol tamamlandığında
kaldırılır.

novakidschool.com

_gcl_au

"Dönüşüm Bağlayıcı" işlevi için kullanılan 3 ay
birinci taraf çerez. Dönüşümlerin açılış
sayfası dışında da ilişkilendirilebilmesi
amacıyla reklam tıklamalarından bilgi
alıp birinci taraf çerez içinde saklar.
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novakidschool.com

tmr_lvidTS

Yerel çerez dosyası, oluşturulma zaman
damgasını saklar (tmr_lvid)

1 yıl

novakidschool.com

tmr_lvid

Yerel çerez. Ziyaretçinin internet sitesi
tarafındaki tanımlayıcısı. getClientID
yönteminin işlemesini sağlamak, VID
çerezlerinin düzenlemesini önbelleğe
almak ve üçüncü taraf çerezleri
desteklemeyen tarayıcıları kullanan
kullanıcı sayısını hesaplamak için
kullanılır

1 yıl

Yerel çerez dosyası şunları saklar:
ziyaretçinin (oturum) kimliği ve
novakidschool.com

_hjFirstSeen

Yeni kullanıcının ilk oturumunu tespit
Kalıcı
etmek için ayarlanır. Hotjar'ın bu
kullanıcıyı ilk defa görüp görmediğini
belirten bir doğru/yanlış değeri kaydeder.
Yeni kullanıcı oturumlarını tanımlamak
için Kayıt filtreleri tarafından kullanılır.

novakidschool.com

intercom-session

Kullanıcıların oturum kapatılan
sayfalarda bir hafta boyunca
sohbetlerine devam etmelerine ve veri
alıp göndermelerine olanak tanır.

7 gün

novakidschool.com

intercom-id

Ziyaretçilerin Intercom internet
sitelerinde yaptıkları konuşmaları
görmelerine olanak tanır.

1 yıl

novakidschool.com

_ym_isad

Kullanıcının reklam engelleyiciye sahip
olup olmadığını belirler

Kalıcı

www.novakidschool.com

__stripe_mid

Dolandırıcılık önleme çerezleri ve
1 yıl
Sitemiz aracılığıyla kullandığımız benzer
teknolojiler, Stripe Hizmetlerine erişmek
için kullanılan bilgisayarlar ve internet
tarayıcıları hakkında bilgi almamıza
yardımcı olur. Bu bilgiler, Hizmetlerimizin
zarara yol açabilecek ve yasalara aykırı
biçimde kullanılmasını tespit etmemize
ve önlememize yardımcı olur.

www.novakidschool.com

utm_data

Reklamların verimliliğini anlamak için
kullanılır

3 ay
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www.novakidschool.com

initial_page

Hangi sayfanın yönlendirdiğini anlamak
için kullanılır

30 gün

www.novakidschool.com

referrer

Kullanıcının ziyaret ettiği İnternet
Sitelerine dair veri saklar.

30 gün

school.novakidschool.com __stripe_mid

Dolandırıcılık önleme çerezleri ve
1 yıl
Sitemiz aracılığıyla kullandığımız benzer
teknolojiler, Stripe Hizmetlerine erişmek
için kullanılan bilgisayarlar ve internet
tarayıcıları hakkında bilgi almamıza
yardımcı olur. Bu bilgiler, Hizmetlerimizin
zarara yol açabilecek ve yasalara aykırı
biçimde kullanılmasını tespit etmemize
ve önlememize yardımcı olur.

yandex.ru

yandexuid

Ziyaretçinin web sitesindeki
davranışlarına ilişkin verileri kaydeder.
Dahili analiz ve internet sitesi
optimizasyonu için kullanılır.

1 yıl

yandex.ru

ymex

Ziyaretçinin web sitesindeki
davranışlarına ilişkin verileri kaydeder.
Dahili analiz ve internet sitesi
optimizasyonu için kullanılır.

1 yıl

google.com

__Secure3PAPISID

Bu çerez, son kullanıcının internet
2 yıl
sitesini nasıl kullandığına ve ilgili internet
sitesini ziyaret etmeden önce görmüş
olabileceği reklamlara dair bilgi taşır.

google.com

SAPISID

HSID, SSID, APISID ve SAPISID
çerezleri Google'ın YouTube'da
barındırılan videolar için kullanıcı bilgisi
toplamasına olanak tanır.

2 yıl

google.com

APISID

HSID, SSID, APISID ve SAPISID
çerezleri Google'ın YouTube'da
barındırılan videolar için kullanıcı bilgisi
toplamasına olanak tanır.

2 yıl

google.com

SSID

HSID, SSID, APISID ve SAPISID
çerezleri Google'ın YouTube'da
barındırılan videolar için kullanıcı bilgisi
toplamasına olanak tanır.

2 yıl
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HSID, SSID, APISID ve SAPISID
çerezleri Google'ın YouTube'da
barındırılan videolar için kullanıcı bilgisi
toplamasına olanak tanır.

2 yıl

google.com

HSID

google.com

1P_JAR

trustpilot.com

_hjid

Müşteri ilk defa bir sayfaya ulaştığında
Hotjar betiği ile ayarlanan Hotjar çerezi.
O siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini
tarayıcıda kalıcı tutmak için kullanılır.
Kullanıcı aynı siteyi daha sonra tekrar
ziyaret ettiğinde bu ziyaretlerin aynı
kullanıcı kimliği ile ilişkilendirilmesini
sağlar.

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
3 ay
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

trustpilot.com

amplitude_id

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

10 yıl

trustpilot.com

OptanonConsent

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

1 yıl

trustpilot.com

__auc

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

1 yıl

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

3 ay

trustpilot.com

TP.uuid

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

28 yıl

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

1 yıl

Bu çerez, son kullanıcının internet sitesini
nasıl kullandığına ve ilgili internet sitesini
ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği
reklamlara dair bilgi taşır.

29 gün

1 yıl
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1 yıl

trustpilot.com

OptanonAlertBoxCl
osed

Bu Trustpilot çerezleri, inceleme ve
puanlarımızı kullanıcılara göstermek için
kullanılır.

privy.com

_hjTLDTest

Hotjar betiği çalıştığında sayfa sunucu
Oturum
adı yerine kullanmamız gereken en
genel çerez yolunu belirlemeye çalışırız.
Bunun amacı aynı çerezleri farklı alt alan
adlarında (varsa) kullanabilmektir. Bunu
belirlemek için _hjTLDTest çerezini hata
alana dek farklı URL alt dizgesi
alternatiflerinde kaydetmeye çalışırız.
Çerez, bu kontrol tamamlandığında
kaldırılır.

privy.com

_hp2_ses_props

Bu çerezler, ziyaretçilerin İnternet
Sitemizi nasıl kullandığını ölçmemizi ve
anlamamızı sağlayan bilgiler toplar.
Ziyaret edilen sayfalar ve tıklanan
bağlantılar dahil olmak üzere İnternet
Sitesindeki kullanıcı aktivitesi takibini de
içerir.

privy.com

_hjFirstSeen

Yeni kullanıcının ilk oturumunu tespit
Kalıcı
etmek için ayarlanır. Hotjar'ın bu
kullanıcıyı ilk defa görüp görmediğini
belirten bir doğru/yanlış değeri kaydeder.
Yeni kullanıcı oturumlarını tanımlamak
için Kayıt filtreleri tarafından kullanılır.

privy.com

_gid

__utm ve _ga ile başlayan çerezler,
Google Analytics'ten gelir ve ziyaretçi
istatistiklerinin kaydını tutmak amacıyla
kullanılır.

1 gün

privy.com

__cfduid

__cfduid çerezi, Cloudflare'in
Müşterilerimizin internet sitelerine gelen
kötü niyetli ziyaretçileri tespit etmesine
yardımcı olur ve meşru kullanıcıların
engellenmesini en aza indirir. Paylaşılan
IP adreslerinin ardındaki münferit
istemcileri tespit etmek ve istemci
özelinde güvenlik ayarları uygulamak
amacıyla müşterilerimizin Son
Kullanıcılarının cihazlarına
yerleştirilebilir. Cloudflare'in güvenlik
özelliklerini desteklemek için gereklidir.

30 gün

Kalıcı
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privy.com

_hjid

Müşteri ilk defa bir sayfaya ulaştığında
Hotjar betiği ile ayarlanan Hotjar çerezi.
O siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini
tarayıcıda kalıcı tutmak için kullanılır.
Kullanıcı aynı siteyi daha sonra tekrar
ziyaret ettiğinde bu ziyaretlerin aynı
kullanıcı kimliği ile ilişkilendirilmesini
sağlar.

1 yıl

privy.com

__zlcmid

Bu çerezleri "canlı sohbet" sistemimizin
1 yıl
altında yatan teknolojiyi sağlayan ZopIM
yönetmektedir. __zlcmid çerezi, sitemizin
sayfalarında gezinirken ya da çıkıp daha
sonra geri geldiğinizde bizimle
sohbetinize devam edebilmenize olanak
tanır. Bu hizmeti canlı sohbet
penceresinin ayarlar menüsünden ya da
yukarıdaki "AÇIK"/"KAPALI" tuşundan
devre dışı bırakacak olursanız
__zlcprivacy çerezi bu kararınızı
hatırlayacak şekilde ayarlanır ve
__zlcmid çerezi silinir.

privy.com

_hp2_id

Bu çerezler, ziyaretçilerin İnternet
Sitemizi nasıl kullandığını ölçmemizi ve
anlamamızı sağlayan bilgiler toplar.
Ziyaret edilen sayfalar ve tıklanan
bağlantılar dahil olmak üzere İnternet
Sitesindeki kullanıcı aktivitesi takibini de
içerir.

1 yıl

privy.com

_ga

__utm ve _ga ile başlayan çerezler,
Google Analytics'ten gelir ve ziyaretçi
istatistiklerinin kaydını tutmak amacıyla
kullanılır.

2 yıl
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4.3 Reklam Çerezleri

Hizmet sağlayıcının
adı

Çerezin adı

Açıklama

Geçerlilik
süresi

novakidschool.com

_fbp

Üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek
zamanlı teklif gibi çeşitli reklam ürünlerini
sunmak amacıyla Facebook tarafından
kullanılır.

3 ay

novakidschool.com

_gcl_au

Hizmetlerini kullanan internet
sitelerindeki reklam verimliliğiyle deney
yapmak amacıyla Google AdSense
tarafından kullanılır.

3 ay

novakidschool.com

_ym#_last Hit

Saati belirterek ziyaretçilerin hemen
çıkma oranını doğru takip edebilmek için
Yandex tarafından kullanılır.

Kalıcı

novakidschool.com

_ym#_lsid

İnternet Sitesi kullanıcılarını tanımlamak
için kullanılır.

Kalıcı

novakidschool.com

_ym#_reqNum

Kullanıcının tarayıcısındaki
Yandex.Metrica etiketi talep sıra sayısını
belirlemek için kullanılır.

Kalıcı

novakidschool.com

_ym_metrika_ena
bled

Bu çerez, ziyaretçinin İnternet Sitesindeki
davranışları hakkında veri toplamak için
kullanılır. Bu bilgiler, ortak tercihler göz
önünde bulundurularak ziyaretçi
segmentini tespit etmek amacıyla
kullanılabilir.

1 gün

novakidschool.com

metrika_enabled

Ziyaretçileri farklı internet sitelerinde
takip edip ziyaretçinin tercihlerine göre
alakalı reklamlar sunmak amacıyla
kullanılır.

1 gün

novakidschool.com

_privy_

Kullanıcıları birbirlerinden ayırt etmek için 1 yıl
kullanılır.
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_gaexp

__utm ve _ga ile başlayan çerezler,
Google Analytics'ten gelir ve ziyaretçi
istatistiklerinin kaydını tutmak amacıyla
kullanılır.

2 ay

tmr_detect

Google hizmetleri, bu çerezleri
reklamlarımızın Google Görüntülü
Reklam Ağı'na dahil kaynaklarda
sunulabilmesini sağlamak amacıyla
kullanır.

1 gün

google.com

ads/ga-audiences

Ziyaretçinin farklı internet sitelerindeki
çevrim içi davranışlarına dayanarak
müşteriye dönüşme ihtimali bulunan
ziyaretçilerle tekrar etkileşime girmek
amacıyla Google AdWords tarafından
kullanılır.

Oturum

google.com

pagead/1pconversion/#

Dönüşüm ve İnternet Sitesi üzerinde
gerçekleşen diğer anlamlı kullanıcı
etkileşimleri gibi olayları takip etmek
amacıyla Google tarafından oluşturulur.

Oturum

atdmt.com

ATN

Davranış profiline ve coğrafi konuma
göre reklam yönlendirir.

2 yıl

atdmt.com

https://cx.atmdt.co
m/

Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiye
alakalı reklamlar sunmasını sağlayan
ziyaretçi benzersiz kimliğini ayarlar. Bu
eşleştirme hizmeti reklam verenler için
gerçek zamanlı teklif sürecini
kolaylaştıran üçüncü taraf reklam
merkezleri tarafından sağlanır.

Oturum

facebook.com

fr

Üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek
zamanlı teklif gibi çeşitli reklam ürünlerini
sunmak amacıyla Facebook tarafından
kullanılır.

3 ay

yandex.ru

i

İnternet Sitesi kullanıcılarını tanımlamak
için kullanılır.

1 yıl

novakidschool.com

school.novakidschool.com
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yandex.ru

webvisor/485704
40

Kullanıcının formlara veri girmesini
gerektirmeden kullanıcı deneyimini analiz
edebilmek için sayfadaki kullanıcı
aktivitesinin toplanması.

Oturum

yandex.ru

yabs-sid

Ziyaretçinin web sitesindeki
davranışlarına ilişkin verileri kaydeder.
Dahili analiz ve internet sitesi
optimizasyonu için kullanılır.

Oturum

yandex.ru

yuidss

Ziyaretçinin web sitesindeki
davranışlarına ilişkin verileri kaydeder.
Dahili analiz ve internet sitesi
optimizasyonu için kullanılır.

1 yıl

doubleclick.net

test_cookie

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri
destekleyip desteklemediğini kontrol
etmek için kullanılır.

1 gün

google.com

SID

Google bu çerezleri yakın zamanlı
aramalara ve geçmiş etkileşimlere
dayanarak Google sitelerinde
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için
kullanır.

2 yıl

google.com

__Secure-3PSID

Google bu çerezleri yakın zamanlı
aramalara ve geçmiş etkileşimlere
dayanarak Google sitelerinde
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için
kullanır.

2 yıl

google.com

NID

Google bu çerezleri yakın zamanlı
aramalara ve geçmiş etkileşimlere
dayanarak Google sitelerinde
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için
kullanır.

1 yıl

google.com

__Secure3PSIDCC

Google bu çerezleri yakın zamanlı
aramalara ve geçmiş etkileşimlere
dayanarak Google sitelerinde
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için
kullanır.

1 yıl

.privy.com

_privy_

Kullanıcıları birbirlerinden ayırt etmek için
kullanılır.

1 yıl
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5.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLERLE NE YAPIYORUZ?

5.1 Kesinlikle Gerekli Çerezler
Topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanırız:

●
●
●
●
●

oturum sırasında kullanıcının hesabını doğrulama;
İnternet Sitesindeyken verilen kararları hatırlama;
kullanıcı hesabına hileli erişimden kaçınma;
Sohbet hizmetleri sağlama;
kart ödemelerini işleme.

5.2 Araştırma, Performans ve Analiz Çerezleri
Topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanırız:

●
●
●

ziyaretiniz esnasında ya da İnternet Sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde bilgilerinizi bir daha
girmenizin gerekmemesi için bilgilerinizi hatırlama;
toplam ziyaretçi ve görüntülenen sayfa sayısı gibi toplam kullanım ölçütlerini takip etme;
NovaKid'in Hizmetlerini iyileştirmesine yardımcı olma.

5.3 Reklam Çerezleri
Topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanırız:

●
●
●
6.

özel, kişiselleştirilmiş reklamlar, içerik ve bilgiler sağlama;
pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini izleme;
kullanıcıları mevcut promosyonlar hakkında bilgilendirme.

KATILMA
Kullanıcılar İnternet Sitemize girdiklerinde istedikleri tercihleri gelecekte kullanacağımız çerezler
hakkında açılan pencereden kontrol edebilir. Bu rıza, 12 ayda bir yenilenmelidir.
Çerezler adından anlaşılır dört kategoriye ayrılmıştır. Kullanıcı kendi tercihleri doğrultusunda bu
kategorilere onay verebilir ya da onayını kaldırabilir. Kesinlikle Gerekli Çerezler beyaz listeye
alındığından ve İnternet Sitemizin düzgün çalışması için gerekli olduğundan bu çerezlerin onayı
kaldırılamaz ve bu çerezler reddedilemez.

7.

AYRILMA
Tarayıcınızın çerez kabul etmeme ayarını etkinleştirebilirsiniz ancak bu ayar, Hizmetlerimizi
kullanımınızı kısıtlayabilir. Örneğin, hesabınızla oturum açamayabilirsiniz. Çerez ve reklam
ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek isterseniz lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin:
●
●
●
●

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
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8.

ÜÇÜNCÜ TARAF/GÖMÜLÜ İÇERİK
İnternet Sitesi, kullanıcıların deneyimini zenginleştirmek için muhtelif üçüncü taraf uygulama ve
hizmetlerden yararlanmaktadır. Buna Facebook gibi sosyal medya platformları da dahildir. Sonuç
olarak bu gibi üçüncü taraflar çerezlerinizi tespit edebilir ve çevrim içi etkinliğinizi izlemek için
kullanabilir. NovaKid'in bu çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler üzerinde doğrudan kontrol sahibi
olmadığını lütfen unutmayın. Bu gibi üçüncü tarafların gömülü içerik aracılığıyla kullandığı çerezler
hakkında daha fazla bilgi için ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını
incelemenizi öneririz.

İşbu Çerez Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Değişiklik yaptığımızda Çerez Politikasının
sonundaki "Yürürlüğe Giriş Tarihi"ni güncelleyip yeni Çerez Politikasını novakidschool.com'da
yayınlarız. NovaKid'in Çerez Politikası güncellemelerini düzenli kontrol etmeyi unutmayın.
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021
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