
 

 

Çerez Politikası 

Son güncelleme: 31-05-2021 

Bu Çerez Politikası’nda, 556808-8198 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Stunlock Studios AB 

("Stunlock" ve herhangi bir biçimde "biz") tarafından web sitemizde çerezlerin nasıl kullanıldığı 

açıklanmaktadır. Stunlock, gerekli işlevleri sağlamak ve web sitesinde kullanıcı deneyimini 

iyileştirmek amacıyla stunlock.com adresinde çerezler kullanmaktadır.  

1. Çerezler hakkında bilgiler  

Çerezler, bir web sunucu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından 

saklanan (bir dizi harf ve rakamdan oluşan) tanımlayıcı içeren dosyalardır. Bu tanımlayıcı, 

tarayıcı tarafından sunucudan her sayfa istendiği durumda, sunucuya geri gönderilir. 

Çerezler, web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanıcı tercihlerini ve diğer 

bilgileri saklayabilecektir.    

Çerezler, genellikle, herhangi bir kullanıcıyı tanımlayan bilgileri içermemektedir, ancak 

sakladığımız kişisel verileriniz ile çerezler vasıtasıyla elde edilen ve çerezlerde saklanan 

bilgiler arasında bağlantı kurulabilecektir. Kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında daha 

ayrıntılı bilgi için, lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.  

2. Kullandığımız çerez türleri 

Çerezler, “kalıcı” çerezler veya “oturum” çerezleri olabilir; kalıcı çerezler, web tarayıcısı 

tarafından saklanacak ve kullanıcı tarafından son kullanma tarihinden önce silinmedikçe, 

belirlenen son kullanma tarihine kadar geçerli kalır. Oturum çerezleri ise, web tarayıcısı 

kapatılarak kullanıcı oturumu sonlandığında silinir.  

Çerezlerin amaçları, şunları içermektedir:  

• Zorunlu çerezler: Bu çerezler, web sitemizde gezinebilmeniz ve web sitemizin 

temel özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir.  

• Analitik ve istatistiksel çerezler: Bu çerezler, web sitelerimizin kullanımı ve 

sunduğumuz hizmetler hakkında analitik ve istatistiksel bilgiler sağlar 



 

 

• Tercih çerezleri: Bu çerezler, (dil tercih ayarlarınızı hatırlamak gibi) size belirli 

işlevler sunar.  

• Üçüncü taraf çerezleri: Bu çerezler, üçüncü taraflarca sağlanır. Bu Çerez 

Politikası’nın üçüncü taraf çerezlerini kapsamadığını ve üçüncü taraf çerezlerinden 

sorumlu olmadığımızı hatırlatmak isteriz. İlgili üçüncü taraf çerez sağlayıcısının gizlilik 

ve çerez politikasını incelemeniz tavsiye olunur.  

 

3. Kullanılan aktif çerezlerin listesi 

 

4. Çerezlerin yönetimi 

Tarayıcıların çoğu, çerezleri devre dışı bırakmanıza ve çerezleri silmenize imkan tanımaktadır. 

Çerezlerin devre dışı bırakılmasına dair yöntemler, tarayıcıdan tarayıcıya değişiklik 

göstermektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması ve silinmesi ile ilgili güncel bilgilere, aşağıda 

yer verilen bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz:   

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome), 

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

(Firefox), 

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera), 

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete- 

manage-cookies (Internet Explorer), 

(e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

(Safari) ve  
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(f) https://privacv.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacv (Edge). 

Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması, web sitelerimizin kullanılabilirliğini olumsuz olarak 

etkileyecektir. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde, web sitemizin tüm özelliklerini 

kullanamayabilirsiniz.   

5. Çerez Politikasındaki değişiklikler  

Stunlock, bu Çerez Politikası’nda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır. Uygulanabilir olduğunda, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri makul bir süre 

önceden size mesaj veya e-posta yoluyla bildireceğiz. Ayrıca, Çerez Politikası’nın son 

değişiklik tarihini bu web sitesinden de görebilirsiniz.  

6. İletişim bilgileri  

Bu web sitesi, Stunlock Studies AB şirketine ait olup, ilgili şirket tarafından işletilmektedir.  

Stunlock Studies AB, İsveç’te 556808-8198 sicil numarası ile tescil edilmiştir ve Box 133, 541 

23 Skövde adresinde faaliyet göstermektedir.  

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz bulunması halinde, lütfen  

dataprotection@stunlockstudios.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. 
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