LAM Global Taşımacılık Çözümleri A.Ş.

LAM Global Taşımacılık Çözümleri A.Ş. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) olarak,

kullanıcılarımızın işbu aracılığı ile sunulan e-ticaret hizmetleri ve bilgilendirmelerden güvenli
ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak amacıyla http://www.lam-world.com/ sitemizde çerezler
(cookies) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
1. Çerez Nedir?
Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet
oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka
cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları, bir diğer deyişle veri depolama araçlarıdır. Bu
metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da
diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için
kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.
Çerezler; adınızı, soyadınızı, adresinizi, şifrenizi ve hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz
ve kaydetmez.
2. Çerezleri Kullanım Amacı
Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır.
Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır:
•

aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak,

•

sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak,

•

sitemizdeki ziyaret tecrübeniz iyileştirmek,

•

hizmetleri size özel hale getirilebilmek ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler
sunabilmek

3. Çerez Çeşitleri
- ŞİRKET’da kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapattığınızda sonlanır. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun
bir süre veya süresiz olarak kalır.
- http://www.lam-world.com/, “first party cookies’’ veya ‘’third party cookies’’ (üçüncü taraf
çerezleri) kullanmaktadır. First party cookies ŞİRKET tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf
çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf işletmeler tarafından yönetilmektedir.

Cookie

Domain

Description

Duration

Type

PHPSESSID

www.lamworld.com

This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to
store and identify a users' unique session ID for the purpose of
managing user session on the website. The cookie is a session
cookies and is deleted when all the browser windows are closed.

session

Necessary

HASH_PHPSESSID

www.lamworld.com

No description

session

Other

cookielawinfo-checkbox- www.lamnecessary
world.com

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is 11 months 29
used to store the user consent for the cookies in the category
days 23 hours
'Necessary'.
59 minutes

Necessary

cookielawinfo-checkbox- www.lamnon-necessary
world.com

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is 11 months 29
used to store the user consent for the cookies in the category
days 23 hours
'Non-necessary'.
59 minutes

Necessary

4. Çerez İzniniz ve Kapsamı
ŞİRKET web sitesini veya bu web sitesi ile ilişkilendirilmiş mobil uygulamaları kullanarak işbu
çerez politikasında bahsedilen çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezleri
kabul etmemeniz halinde sitemiz tasarlandığı şekilde çalışmayabilir veya almayı umduğunuz
şekilde hizmet almanız mümkün olmayabilir. Çerez politikamıza ilişkin bu bilgilendirme yazısı
web sitemize, mobil uygulamamız veya ilgili diğer sitelerimize ilk girişinizde ayrı bir pencerede
açılacaktır. Bu pencerede yer alan Kabul Ediyorum butonuna tıklamanız, işbu politikayı kabul
ederek sayfayı kullanmaya başladığınız anlamına gelmektedir.

5. Çerezleri Engelleme
Çerezleri ve tarayıcınız önbelliğini temizlemek için internet sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm
resimlerin yeniden yüklenmesi gerekir ve bu da sitemiz ve mobil uygulamamızın eskisi gibi hızlı
ve etkin hizmet verememesine sebep olur.
Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size
bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca
size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz.
Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web
tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı
çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir.
Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:
Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=tr
Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
Internet

Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Diğer browserlar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Bunun dışında bazı
çerezleri silmenizde halinde sitemiz ve mobil uygulamamızın çeşitli fonksiyonlarının
çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli bilgilere ve
belgelere
ulaşabilir

https://www.esb.org.tr/cerez-bellek
veya

“Privacy

Badger"

veya

www.aboutcookies.org adresinden
uygulamasını

kullanabilirsiniz

(https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için Web sitemizde belirtilen e-mail
adreslerinden, telefon numaralarından veya Ömer Avni M. İnebolu S. No:39 Haktan İş Merkezi
Kat:4 34427 Setüstü/Kabataş İstanbul adresinden ŞİRKET’e ulaşabilirsiniz.

