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MEY/DIAGEO GİZLİLİK VE ÇEREZ UYARISI 
 
İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı, Gizlilik ve Çerez Uyarımızın tamamına ilişkin üst düzey bir 
genel bakış sunmaktadır (ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm 1). Kişisel bilgilerin nasıl toplandığı 
ve toplanan kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusundaki önemli bilgileri 
özetlemektedir. İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı, Türkiye'de kayıtlı, Büyükdere Cad. Bahar Sok. 
No:13 River Plaza Kat:25-29 34394 Şişli/İstanbul Türkiye adresinde mukim olan ve dünyanın 
önde gelen seçkin içki kuruluşu Diageo plc 'nin üyesi olan Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş. (bundan 
böyle 'Mey' olarak anılacaktır) tarafından idare edilen internet sitesi üzerinden toplanan 
kişisel bilgiler için geçerlidir. 
 
1. Giriş 
 

 Diageo plc hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm 1 

2. Alkol satın alma yaşında mısınız?      

 Alkol satın alma yaşında değilseniz kişisel bilgilerinizi vermeyiniz. 

 Alkol satın alma yaşının altında olduğunuza inanıyorsanız, kişisel bilgilerinizi 

kayıtlarımızdan çıkartmak için elimizden gelen tüm makul çabayı sarf edeceğiz.  

3. Kişisel bilgi nedir?    

 Kişisel bilgi; yürüklükteki kanun kapsamında tanımlandığı üzere, tanımlanabilir bir birey 

ile ilgili bilgilerdir.   

4. Kişisel bilgilerin Mey tarafından toplanarak kullanılması  

 Kendi tercihiniz doğrultusunda verdiğiniz kişisel bilgileri topluyoruz. Bu bilgilere; internet 

sitelerimize kayıt olurken, bizimle iletişime geçerken, anket veya soru formlarını 

doldururken, yarışmalara girerken ve internet sitelerimizin halka açık kısımlarında bilgi 

paylaşımında bulunurken verilen bilgiler dahildir.  

 Bu internet sitesini ve sair Diageo/Mey internet sitelerini kullanırken (söz konusu 

sitelerde tarama yapmak suretiyle dahil olmak üzere) incelediğiniz sayfalar, IP adresiniz 

ve ziyaretinizin tarihi ve saati gibi ziyaretiniz ile ilgili bazı bilgiler otomatik olarak 

kaydedilmektedir.  Ayrıca çerez kullanımı yoluyla da bilgileri topluyoruz. 

 Bu internet sitesini kullanarak, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında ortaya konan 

bilgilerin tarafımızca kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. 

 Bu şartları kabul etmemeniz halinde, lütfen bize bu bilgileri vermeyin veya aşağıdaki 

iletişim bilgilerini kullanarak itirazlarınızı bize iletin. 

5. İnternet sitelerimizde çerezlerin kullanımı 

Ziyaretçiler hakkında bilgi toplamamıza ve saklamamıza yardımcı olan "çerezleri", size 
internet sitemizde en iyi deneyimi sunmak için kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız 
konusunda ayrıntılı bilgi almak için, bkz. Bölüm 6. 
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Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz durumunda, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı 
kapsamında çerezlerin kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Çerezlerin kullanımını 
kabul etmemeniz durumunda, çerezlerin nasıl önleneceği konusunda bilgi almak için bkz. 
Bölüm 12 ve 13. 
 

Ayrıca, "clear gifs"  (aynı zamanda "web bugs" veya "web işaretçileri" olarak da bilinir)  

gibi sıklıkla kullanılan internet teknolojilerinden faydalanarak da bilgi topluyoruz. 

 Ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm 6. 

6. IP adreslerinin kullanımı 

İnternet tarayıcınız veya e-posta uygulamanız, internet üzerindeki başka bir bilgisayardan 

internet sayfası veya e-posta istediğinde, bilgiyi göndermesi gereken adresi söz konusu 

bilgisayara otomatik olarak verir. Buna, bilgisayarınızın "IP adresi" adı verilir. ("İnternet 

protokolü"nün kısaltmasıdır.) İnternete çevirmeli İnternet hizmet sağlayıcısından (I6P) 

erişim sağlayan pek çok kullanıcı için, IP adresi her giriş yaptığınızda farklı olacaktır. IP 

adreslerini merkezi bir veri tabanına kaydetmiyoruz. Bu adresler, herhangi bir hesapla 

ilişkilendirilmemeleri için yalnızca günlük dosyaları içerisine kaydedilmektedir. 

 IP adresleri çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir: 

 Bir kişinin ülke erişimini tanımlamak. 

 IP adreslerinin ülkelere göre haritasını çıkarabilecek olan üçüncü taraf hizmet 

sağlayıcımızın GEO IP lokasyonunu yönetmesine yardımcı olmak. 

 Belirli bir web şirketi ya da ISP tarafından kontrol edilen IP adresleri ile ilişkili olarak 

kullanıcılarımız veya mühendislerimiz tarafından raporlanan hizmet veya teknoloji 

problemlerini teşhis etmek. 

 IP adresinizden ulaşılan coğrafi bölge veya bilgilere dayalı olarak en uygun reklamı 

göndermek. Pek çok IP adresi, genellikle, belirli bölgelerdeki veya mahallerdeki 

internet hizmet sağlayıcıları, üniversiteler veya büyük işbirlikleri ile ilişkilidir. IP 

adreslerinden alınan toplu haldeki bilgiler de reklamcılara raporlanabilir. 

 Dünyanın belirli ülkelerinden veya bölgelerinden internet sitelerimizi ziyaret eden 

ziyaretçilerin toplam sayısını tahmin etmek. 

 Üçüncü taraf reklamcılara, internet sitemizde yürüttükleri kampanyaların, üçüncü 

taraf internet sitelerine yapılan ziyaretlerin ve bu sitelerde yapılan işlerin etkinliğini 

izleme konusunda yardımcı olmak. 

 Barındırdığımız birtakım içeriklere ilişkin imtiyazlı erişim hakkına sahip olan 

kullanıcıların tespit edilmesine yardımcı olmak. 

 

7. Kişisel bilgilerin kullanılması 
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 Topladığımız kişisel bilgileri, yalnızca, ürünlerimize ve hizmetlerimize ilişkin olarak 

yaşadığınız müşteri deneyimini arttırmak, size talep ettiğiniz özel bilgileri ve 

hizmetleri sağlamak ve ilginizi çekebilecek ilave bilgileri ve hizmetleri sunmak dahil 

olmak üzere meşru iş menfaatlerimiz doğrultusunda kullanacağız. 

8. Kişisel bilgilerin ifşa edilmesi 

 Bu; kişisel verilerinizin Diageo ve/veya Diageo şirketlerine hizmet sağlayan Diageo 

dışı şirketler ve sair birtakım üçüncü taraflar ile, kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde 

korumak ve saklamak üzere yeterli korumaya sahip olmaları halinde ve belirli 

durumlarda, yalnızca sizin onay verdiğiniz hallerde paylaşılmasını içerebilmektedir. 

 Bazı durumlarda; bu, kişisel bilgilerinizin Mey/Diageo veya Diageo dışı ülkelerin veya 

sair üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi kullanarak işlediği diğer ülkelere (BK, ABD, 

Kanada ve Avrupa Ekonomik alanı dahilindeki ve haricindeki diğer ülkeler dahil) 

gönderilmesini içerebilecektir. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir hizmet sağlayıcısı ile, 

yalnızca söz konusu taraf ile yazılı bir anlaşma akdetmiş olmamız ve söz konusu 

tarafın işbu gizlilik politikası kapsamında açıklanan gizlilik standartlarımıza uymayı 

kabul etmiş olması halinde paylaşacağız. 

 Bize herhangi bir kişisel bilginizi vererek, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı ve kapsamlı 

gizlilik ve Çerez Uyarımız kapsamında ortaya konan kullanımı ve paylaşımları tam 

olarak anladığınızı ve bunlara açık bir şekilde onay verdiğinizi kabul etmiş 

oluyorsunuz.   

9. İnternet sitemizin halka açık kısımları 

 Site üzerinde veya aracılığıyla (örneğin; sohbet odaları, ilan panoları ve tartışma 

grupları) paylaştığınız bilgiler genellikle diğer kişiler tarafından erişilebilmekte ve 

toplanarak kullanılabilmektedir. 

10. Güvenlik 

 Güvenliği ciddiye alıyoruz ve kişisel bilgilerinizin güvenli tutulması için gerekli 

tedbirleri alıyoruz. Topladığımız bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla makul teknik 

ve organizasyonel prosedürleri uyguluyoruz. 

 Ne yazık ki, internet veya veri depolama sistemi üzerinde gerçekleştirilen hiçbir veri 

iletiminin %100 güvenli olacağı garanti edilememektedir. Bizimle etkileşiminizin artık 

güvenli olmadığına inanmanız için bir nedeniniz olduğunda (örneğin; bizde mevcut 

olan herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü hissetmeniz halinde), 

lütfen aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bize bu sorunu bildirin.  

Bize iletilen iletişimlerin gizliliği üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur. Bu tür 

iletişimlerde gizli, müseccel veya hassas bilgilere yer vermemenizi tavsiye ediyoruz. 

Ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm 16. 
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11. Üyelikten çıkma, erişim, sorular ve ilave bilgiler  

 Talebinize istinaden ve kanunen gerekli görülmesi durumunda, sizin hakkınızda sahip 

olduğumuz kişisel bilgileri (geçerli kanun kapsamında düzenlenen sair haklarınız dahil 

olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) teyit edeceğiz, paylaşacağız ve/veya 

güncelleyeceğiz. Bununla birlikte; gizliliğinizi korumak için öncelikle kimliğinizi tespit 

edebilmeliyiz. 

 Dilediğiniz zaman, doğrudan pazarlama iletişimleri almayı kesmek için üyelikten 

çıkma talebinde bulunmayı seçebilirsiniz. 

 Mey/Diageo'dan veya Mey/Diageo markaları ile ilgili olarak gönderilen 

iletişimlerden çıkmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adres üzerinden bizimle 

iletişime geçin: bilgiguvenligi@mey.com.tr 

 Yapabilecekleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm 17. 

12. Saklama süresi 

Kanun kapsamında daha uzun bir saklama süresi öngörülmedikçe veya daha uzun bir 

saklama süresine cevaz verilmedikçe, Kişisel Bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası'nda ana 

hatlarıyla ifade edilen amaçları yerine getirmek amacıyla gerekli olan süre boyunca 

saklayacağız.  

13. Bize Ulaşın   

Kişisel bilgileri toplamamız veya kullanmamız konusunda herhangi bir düşünceniz, 

sorunuz veya şikâyetiniz varsa, aşağıdaki adres üzerinden bize ulaşın: 

 Posta Adresi: Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:25-29 34394 

Şişli/İstanbul Türkiye 

 E-posta: bilgiguvenligi@mey.com.tr 
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GİZLİLİK VE ÇEREZ UYARISI 

1. Giriş 

Bu internet sitesi; Diageo plc'nin (İngiltere ve Galler'de 23307 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 

ve Lakeside Drive, Londra NW107HQ, Birleşik Krallık adresinde mukim) nihai hakim şirket 

olduğu Diageo grup şirketlerinin bir üyesi olan Mey tarafından idare edilmektedir. 

İşbu politika ve önceden talep edilen bildirim kapsamında yapılan "biz", "bizim", "tarafımız" 

veya "şirket" atıflarının tamamı uygun olduğu şekilde, Mey'e, Mey'in iştiraklerine, bağlı 

ortaklıklarına ve kuruluşlarına yapılan atıflar olarak addedilecektir. 

Kişisel güvenliğinizi korumak için çaba gösteriyoruz. Sizden aldığımız kişisel bilgilerle neler 

yapabileceğimizi anlamanıza yardımcı olmak için işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısını sunuyoruz. 

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, Gizlilik ve Çerez Uyarımızı kabul ettiğiniz ve kişisel 

bilgilerinizi işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında açıklandığı şekilde toplayabileceğimize, 

kullanabileceğimize, ifşa edebileceğimize, denizaşırı ülkelerle paylaşabileceğimize ve 

işleyebileceğimize onay verdiğiniz anlamına gelmektedir. İşbu Uyarıyı kabul etmemeniz 

halinde, lütfen kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmayın. İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı, siteyi 

genel anlamda yöneten Kullanım Şartlarına derç edilmiş olup söz konusu şartların bir 

parçasını teşkil etmektedir. Bilgilerinizi yalnızca aşağıda ortaya konan amaçlar doğrultusunda 

kullanacağız.  

İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısını zaman zaman değiştirmemiz gerekebilecektir. En son 

versiyonu okuduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye 

ediyoruz. 

Gizlilik ve Çerez Uyarısına ilişkin değişiklikler şu şekildedir: 

Son revizyon tarihi: 2017 

Esaslı revizyonların açıklaması:  

Bölüm 3 – Kişisel bilgilerin açıklanması 

Bölüm 4 – Kişisel bilgilerin nasıl toplandığının açıklanması 

Bölüm 5 – IP Adresinin Kullanımı  

Bölüm 6 – Çerezlerin ve clear gif'lerin kullanımı 

Bölüm 14 – Kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığının açıklanması 

Bölüm 15 – Kişisel bilgilerin nasıl paylaşıldığının açıklanması 

Bölüm 16 – Halka açık forumlarda bilgilerin yayınlanması 

Bölüm 20 – Gizlilik tercihlerinizdeki değişiklikler  

Bölüm 21 – Linklerin, referansların, arayüzlerin ve üçüncü taraf sitelerinden gelen içeriklerin 

kullanılmasının açıklanması 



 

6 

 

2. Yasal alkol satın alma yaşı 

İkamet ettiğiniz ve (farklıysa) siteye erişim sağladığınız yargı yetki bölgesinde alkol satın 

almak için yasal yaşta değilseniz kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmamalısınız. Yasal alkol satın 

alma yaşının altında olan bireylerden kişisel bilgi toplama veya söz konusu bireylere alkollü 

içecekleri pazarlama niyetinde değiliz. Yasal alkol satın alma yaşının altında olan birinin 

bizimle kişisel bilgilerini paylaştığına dair bir bildirim almamız veya buna inanmamız 

durumunda, söz konusu kişisel bilgileri kayıtlarımızdan çıkarmak veya söz konusu kişisel 

bilgileri bayrakla işaretlemek ve (kanun kapsamında cevaz verildiği ölçüde) yalnızca artık 

kullanılmadıklarından emin olmak amacıyla söz konusu bilgileri saklamak için elimizden gelen 

çabayı sarf edeceğiz. 

3. Kişisel bilgi nedir? 

Kişisel bilgi; yürüklükteki kanun kapsamında tanımlandığı üzere, tanımlanabilir bir birey ile 

ilgili bilgilerdir. 'Kişisel bilgi' ile isimleri, adresleri, e-posta adreslerini, ödeme bilgilerini ve 

gönüllü olarak verdiğiniz sair kişisel bilgileri kast ediyoruz. Örneğin; bir yarışmaya girerken 

online anket doldurmak, bizden ürün satın alırken kredi kartı bilgilerini vermek. Bu internet 

sitesine girdiğinizde, IP adresiniz ve ziyaret ettiğiniz sayfaların detayları gibi bazı kişisel 

bilgileri de otomatik olarak topluyoruz. 

4. Kişisel bilgilerin toplanması 

Bizimle kişisel bilgileri paylaşmanız tamamen sizin tercihinizdir. Belirli durumlarda; size 

bizden veya güvenilir üçüncü taraflardan bilgi almak isteyip istemediğinizi seçme hakkı 

tanıyabiliriz (örneğin; özel kampanya fırsatlarını almak isteyip istememeyi seçerek). Sizinle 

yapılan herhangi bir anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğimiz, talep ettiğiniz herhangi 

bir işlemi idare ettiğimiz anlarda ya da kanunen gerekli görülen anlarda olduğu gibi bazı 

durumlarda seçmeme hakkınız olmayacaktır.  

Örneğin; soru sormak için bizimle iletişim kurmanız, siteye kaydolmanız, bir arkadaşınıza bir 

ürün iletmeniz, bir ürün satın almanız, kişisel bilgilerinizle bir anket ya da sair bir form 

doldurmanız, size bilgi sağlamamızı talep etmeniz, bir yarışmaya girmeniz, sitenin halka açık 

kısımlarında bilgi paylaşımında bulunmanız veya bir kampanyadan yararlanmanız durumunda 

bize kişisel bilgilerinizi vermeyi seçebilirsiniz.  

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmak, söz konusu kişisel bilgilerin başka ülkelere veya 

bölgelere iletilmesini ve bu bilgilerin diğer başka ülkelerde veya bölgelerde toplanarak 

işlenmesini tam olarak anladığınız ve bu konuda açık ve net bir şekilde onay verdiğiniz 

anlamına gelmektedir. Yapacağımız bu tür iletim ve işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik ve Çerez 

Uyarısına uygun olacaktır.  

5. IP Adresleri 
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İnternet tarayıcınız veya e-posta uygulamanız, internet üzerindeki başka bir bilgisayardan 

internet sayfası veya e-posta istediğinde, bilgiyi göndermesi gereken adresi söz konusu 

bilgisayara otomatik olarak verir. Buna, bilgisayarınızın "IP adresi" adı verilir. ("İnternet 

protokolü"nün kısaltmasıdır.) İnternete çevirmeli İnternet hizmet sağlayıcısından (ISP) erişim 

sağlayan pek çok kullanıcı için, IP adresi her giriş yaptığınızda farklı olacaktır. IP adreslerine 

ilişkin bilgiler bir internet sayfasını her görüntülediğinizde tarayıcınız tarafından otomatik 

olarak raporlandığı için bu bilgileri tüm kullanıcılardan alıyoruz. IP adreslerini merkezi bir veri 

tabanına kaydetmiyoruz. Bu adresler, herhangi bir hesapla ilişkilendirilmemeleri için yalnızca 

günlük dosyaları içerisine kaydedilmektedir. 

IP adresleri çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir: 

 Bir kişinin ülke erişimini tanımlamak. 

 IP adreslerinin ülkelere göre haritasını çıkarabilecek olan üçüncü taraf hizmet 

sağlayıcımızın GEO IP lokasyonunu yönetmesine yardımcı olmak. 

 Belirli bir web şirketi ya da ISP tarafından kontrol edilen IP adresleri ile ilişkili olarak 

kullanıcılarımız veya mühendislerimiz tarafından raporlanan hizmet veya teknoloji 

problemlerini teşhis etmek. 

 IP adresinizden ulaşılan coğrafi bölge veya bilgilere dayalı olarak en uygun reklamı 

göndermek. Pek çok IP adresi, genellikle, belirli bölgelerdeki veya mahallerdeki internet 

hizmet sağlayıcıları, üniversiteler veya büyük işbirlikleri ile ilişkilidir. IP adreslerinden 

alınan toplu haldeki bilgiler de reklamcılara raporlanabilir. 

 Dünyanın belirli ülkelerinden veya bölgelerinden internet sitelerimizi ziyaret eden 

ziyaretçilerin toplam sayısını tahmin etmek. 

 Üçüncü taraf reklamcılara, internet sitemizde yürüttükleri kampanyaların, üçüncü taraf 

internet sitelerine yapılan ziyaretlerin ve bu sitelerde yapılan işlerin etkinliğini izleme 

konusunda yardımcı olmak. 

 Barındırdığımız birtakım içeriklere ilişkin imtiyazlı erişim hakkına sahip olan kullanıcıların 

tespit edilmesine yardımcı olmak. 

6. Çerezler 

Pek çok internet sitesi gibi; biz de, internet sitelerimize giren ziyaretçiler hakkında bilgi 

toplamak ve kaydetmek için "çerezler"den yararlanabiliyoruz. Bu uyarı, çerezleri nasıl 

kullandığımız ve kontrol edebildiğimiz konusunda size bilgi vermektedir. Bu internet sitesini 

kullanarak, çerezlerin bu uyarıya uygun olarak kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu 

çerezlerin kullanılmasını kabul etmiyorsanız, ayrıntılı talimatlar için aşağıda yer alan 

"Çerezleri nasıl devre dışı bırakabilirim/etkinleştirebilirim?" başlıklı bölümü inceleyiniz. 

Çerez; internet sitesinin tekil ziyaretçileri izleyebilmesi, geri gelen ziyaretçileri tanıyabilmesi 

ve herhangi bir ziyaretçinin tercihlerini hatırlayabilmesi için herhangi bir internet sitesinin 
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bilgisayarınızdaki sabit disk üzerindeki çerez dosyasına aktardığı salt metin dizesidir. Çerezler 

genellikle geldikleri alan adını, çerezin "ömrünü" ve çoğunlukla rastgele üretilen benzersiz bir 

sayı olan bir değeri içermektedir. Herhangi bir internet sitesinin bir kullanıcının cihazını 

tanımasına imkân tanıdıkları için çerezler faydalıdır.  

Çerezler; sayfalar arasında etkin bir şekilde dolaşmanıza, tercihlerinizin hatırlanmasına ve 

genellikle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkân vermek gibi çok çeşitli görev 

üstlenmektedir. Ayrıca; online ortamda gördüğünüz reklamların size ve ilgili alanlarınıza daha 

uygun olmasının sağlanmasına yardımcı olabilirler. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki 

link üzerinden ulaşabilirsiniz: www.allaboutcookies.org. 

7. Bu internet sitesinde hangi tür çerezler kullanılmaktadır? 

İki genel çerez türünü kullanıyoruz: 

 Tarafımızca doğrudan bilgisayarınıza gönderilen birinci taraf çerezleri. 

 Üçüncü bir tarafça adımıza gönderilen üçüncü taraf çerezleri. İnternet sitelerimizi ve 

kullanıcıları analiz etmemize ve kişiye özel reklam sunmamıza yardımcı olması için 

üçüncü taraf çerezlerinden yararlanıyoruz. 

8. Çerezleri ne için kullanıyoruz?  

Kategori 1: Kesinlikle Gerekli Çerezler  

Bu çerezler, internet sitesinde dolaşmanıza ve internet sitesinin güvenli alanlarına erişim 

sağlamak gibi özelliklerinden yararlanmanıza imkân sağlamak için elzemdir. Bu çerezler 

olmadan, talep ettiğiniz alışveriş sepetleri ve e-fatura gibi hizmetler sunulamaz. 

9. İnternet sitemizde hangi tür Kesinlikle Gerekli Çerezleri kullanıyoruz? 

Bu internet sitesinde kullanabileceğimiz Kesinlikle Gerekli Çerezlerin örnekleri, içerik 

yönetimi sisteminin işlemesi için site tarafından gerekli görülen İçerik Yönetimi Çerezleri ve 

mobil siteler için gerekli olan ve sitenin planlandığı gibi görünmesine ve hissedilmesine 

olanak sağlayan Şablon Tercihi Çerezleri içermektedir. 

Aynı zamanda Sosyal Paylaşım Çerezinden de yararlanabiliyoruz. Bu, Facebook ve Twitter gibi 

sosyal ağ sitelerinde sizi tanıyan ve yönlendirmeniz ile sosyal ağ siteleri ve internet sitemiz 

üzerindeki faaliyetleriniz arasında etkileşime olanak sağlayan ve siteler arasında daha 

sorunsuz geçiş yapmanızı sağlayan bir çerezdir. 

Kategori 2: Performans Çerezleri 

Bu çerezler; örneğin ziyaretçilerin bir internet sitesini nasıl kullandıkları, ziyaretçilerin en çok 

hangi sayfaları ziyaret ettikleri hakkında ve web sayfalarından hata mesajı aldıkları anda bilgi 

toplamaktadır. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamamaktadır. Bu çerezlerin 

http://www.allaboutcookies.org/
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topladığı bilgilerin tamamı bir araya getirilir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca, bir internet 

sitesinin çalışmasını iyileştirmek için kullanılmaktadır. 

10. İnternet sitemizde hangi tür Performans Çerezleri kullanıyoruz? 

Sitenin kullanımınızı analiz etmek için Google Analytics ve Adobe Analytics kullanıyoruz. Bu 

analitik araç, standart internet kayıt bilgilerini ve ziyaretçi davranış bilgilerini anonim ve toplu 

bir şekilde toplamak için çerezlerden yararlanmaktadır. İnternet sitesini kullanmanız ve IP 

adresiniz ile ilgili bilgiler, Google ve Adobe'ye iletilerek ziyaretçilerin internet sitesi 

kullanımını değerlendirmek, internet sitesi faaliyeti ile ilgili istatistiki raporları derlemek ve 

Google Analytics toplumsal istatistikleri ve menfaatlerinden yararlanarak toplu bir ziyaretçi 

profili oluşturmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, Google Görüntülü Reklam Ağında (Google 

Display Network) yer alan diğer internet sitelerine verdiğimiz ilanlardan hangilerinin 

ziyaretçilerin internet sitemize çekilmesinde daha çok yardımcı olacağını anlamak için Google 

Display Network Impression Reporting'den de yararlanıyoruz. Yaptığınız tüm internet sitesi 

ziyaretlerinde Google Analytics tarafından izlenmemek için, 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Performans çerezlerini silmek için, lütfen Bölüm 

12'yi inceleyiniz.  

Kategori 3: İşlevsellik Çerezleri 

Bu çerezler, internet sitesinin tercihlerinizi (kullanıcı adınız, diliniz ve bulunduğunuz bölge 

gibi) hatırlamasına ve iyileştirilmiş, daha kişiye özel özellikler sunmasına imkân 

sağlamaktadır. Örneğin; bir internet sitesi, bulunduğunuz bölgeyi bir çereze kaydederek size 

yerel hava durumu raporları ve trafik haberleri sunabilmektedir. Bu çerezler; aynı zamanda, 

metin boyutunda, fontlarında ve web sayfalarının özelleştirebileceğiniz diğer kısımlarında 

yaptığınız değişiklikleri hatırlamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bunlar ayrıca, bir 

videoyu izlemek veya bir bloğa yorum yapmak gibi talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için de 

kullanılabilmektedir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonimleştirilebilmekte ve diğer internet 

sitelerindeki tarama faaliyetinizi izleyememektedir. 

11. İnternet sitemizde hangi tür İşlevsellik Çerezleri kullanıyoruz? 

Onayınız alınarak, ağ geçidi sayfamızda bilgilerinizi (ülke/yaş ve dil tercihleri) tekrar 

girmemeniz için tercihlerinizin (Tercih Çerezi) hatırlanmasına yönelik bir çerez 

yerleştirebiliriz. Bu, bilgisayarınızı başka biriyle paylaşmanız durumunda uygun değildir. 12 ay 

geçtikten sonra bu çerezin süresi otomatik olarak dolacaktır.  

Aynı zamanda; kullanıcının sitede dolaşmasına yardımcı olan ve oturum esnasında seçtiğiniz 

tercihleri hatırlayan geçici çerezler olan Oturum Çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler, 

siteden çıkış yaptığınız anda silinmektedir. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

10 

 

Kategori 4: Hedef Belirleme Çerezleri veya Reklam Çerezleri 

Bu çerezler, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun olan reklamları göstermek için 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda, bir reklamı kaç defa göreceğinizi sınırlandırmak ve reklam 

kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılmaktadırlar. Bu çerezler 

genellikle reklam ağları tarafından internet sitesi operatörlerinin izni alınarak 

yerleştirilmektedir. Bu çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi 

reklamcılar gibi diğer kuruluşlar ile paylaşır. Çoğunlukla, hedef belirleme veya reklam 

çerezleri, diğer kuruluşlar tarafından sağlanan site işlevselliğine bağlı olmaktadır. 

12. İnternet sitemizde hangi tür Hedef Belirleme Çerezleri veya Reklam Çerezleri 

kullanıyoruz? 

Bu çerezler; internette daha önceki taramalarınızın yanı sıra bu internet sitesine erişim 

sağladığınız web sayfalarının URL'lerinden, IP adresinizden ve bu internet sitesine ulaşmak 

için kullanılan herhangi bir arama motorundan elde edebildiğimiz anahtar sözcüklere 

dayanarak size ve ilgi alanlarınıza daha uygun olan içeriği sağlamak için kullanılmaktadır.  Bu 

çerezler, aynı zamanda, hedeflenen reklamları size ulaştırmak (ya bu internet sitesi dahilinde 

ya da üçüncü taraf internet sitelerini ziyaret ettiğinizde) veya bir reklamı kaç defa 

göreceğinizi sınırlandırmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu çerezleri silmediğiniz sürece 

bilgisayarınızda kalarak daha önce ziyaret ettiğiniz bir internet sitesini hatırlarlar. Bu internet 

sitesine giriş yaparken karşınıza çıkan çerez uyarısında 'çerezleri kabul et' seçeneğini 

işaretleyerek, hedeflenen reklamlar için bu tür çerezleri kullanmamıza onay vermiş 

olursunuz.  Bu çerezlere nasıl onay verilmeyeceği konusunda bilgi almak için, aşağıda yer alan 

"Hedeflenen reklam çerezlerini nasıl engelleyebilirim?" ve "Çerezleri nasıl devre dışı 

bırakabilirim/etkinleştirebilirim?" başlıklı bölümü inceleyiniz. 

Tarayıcınızın ayarlarının değiştirerek çerezleri kabul edebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak; 

çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda sitemizin tüm interaktif özelliklerine 

erişemeyeceksiniz.  

Çerezleri yönetmenin pek çok yolu vardır. Bu fonksiyonlar hakkında bilgi almak için 

tarayıcınızın talimatlarını ya da yardım ekranını inceleyin. Örneğin; Internet Explorer'da 

tarayıcınızda istediğiniz ayarları yapmak için Araçlar\Internet Seçenekleri/Güvenlik ve Gizlilik 

Sekmelerini ziyaret edebilirsiniz. Farklı lokasyonlarda farklı bilgisayarlar kullanıyorsanız, her 

bir tarayıcının çerez tercihlerinize uygun hale getirildiğinden emin olmanız gerekecektir. 

Günümüz tarayıcılarından bazıları, internet sitesi gizlilik politikalarını analiz ederek 

kullanıcının kendi gizlilik ihtiyaçlarını kontrol etmesine imkân veren bir özelliğe sahiptir. 

Bunlar 'P3P' (Gizlilik Tercihleri Platformu) özellikleri olarak bilinmektedir.  

Tarayıcınızın çerez klasörüne indirilen herhangi bir çerezi kolaylıkla silebilirsiniz. Örneğin: 
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Google Chrome tarayıcınızdan çerezleri silmek için; 

1. Google Chrome'u açın ve 'Araçlar Menüsü'ne gidin. 

2. 'Seçenekler'e tıklayın. 

3. 'Gelişmiş'e tıklayın. 

4. 'Gizlilik' bölümünden "Çerezleri Göster"i seçin. 

5. 'Çerezler' adıyla yeni bir pencere açılmalı. Burada, Google Chrome Tarayıcınızdaki 

çerezlerin tamamını görebilirsiniz. 

6. Çerezlerin izlerini tamamen kaldırmak için "Tümünü Kaldır"ı tıklayın. 

7. Yalnızca belirli bir çerezi kaldırmak istiyorsanız, ilgili çerezi seçerek "Kaldır"ı seçin. 

Internet Explorer tarayıcınızdan çerezleri silmek için; 
1. Internet Explorer'ı açın ve 'Araçlar Menüsü'ne gidin. 
2. 'İnternet Seçenekleri'ne tıklayın. 
3. 'Tarayıcı geçmişi' sekmesinin altından 'Ayarlar'a tıklayın. 
4. 'Geçici İnternet Dosyaları' sekmesinin altından 'Dosyaları görüntüle'yi seçin. 
5. Kaldırmak istediğiniz dosyaları seçerek manuel olarak kaldırın. 
6. Not: Bu klasör içerisinde 'çerez' araması yaparak tüm çerezleri kolayca tespit 

edebilirsiniz. 
 

Microsoft Windows Explorer kullanmıyorsanız, çerez klasörünüzün nerede olduğuna dair 

bilgi almak için 'Yardım' fonksiyonundan 'çerezleri' seçmelisiniz.  

13. Hedeflenen reklam çerezlerini nasıl engelleyebilirim?  

 Reklamlarınızdan herhangi birinde  logosunu görüyorsanız, bu tür reklamları almak isteyip 

istemediğinizi kontrol edebilirsiniz.  

  

Bu, AdChoices ikonu olup Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği (EDAA)'nin bir parçasıdır. 

İkona tıkladığınızda, ziyaret ettiğiniz sitelerde ilgi alanına dayalı reklamlar veren şirketlerle 

ilgili bilgi alabilirsiniz.  

Bu ikonun nasıl çalıştığını, bu tür reklamların ücretsiz içerikleri nasıl desteklediğini ve diğer 

gizlilik tercihleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Bu tür reklamları görmek istemiyorsanız, İkon programına katılan şirketleri görmemek için 

tüketici tercih sayfasına tıklayabilirsiniz. 

Hedeflenen/Reklam çerezlerinin nasıl yönetileceği veya silineceği konusunda ayrıntılı bilgi 

almak için http://www.youradchoices.com/ adresini ziyaret edin. 

14. Kişisel bilgilerin kullanılması 

Sizden aldığımız kişisel bilgileri, size talep ettiğiniz özel hizmetleri sunmak ve ilginizi 

çekebilecek ilave hizmetleri sunmak amacıyla işleyebiliriz.  Örneğin; kişisel bilgilerinizi 

aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz: 

Pazarlama İletişimleri. Kişisel bilgilerinizi, kendimizinkilerin yanı sıra iştiraklerimizin, bağlı 

ortaklıklarımızın, ana şirketlerimizin ve herhangi bir ilişkili işletmenin ürünleri ve hizmetleri 
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ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için kullanabiliriz. Pazarlama iletişimlerini artık almak 

istememeniz halinde, dilediğiniz zaman bu tercihinizi yapabilirsiniz. Bizimle Bölüm 10'a 

uygun olarak iletişime geçerek bu tercihinizi yapabilirsiniz. Üyelikten çıkma, erişim, sorular ve 

ilave bilgiler aşağıda. 

Pazarlama analizi. Kişisel bilgilerinizi; örneğin tüketicilerimiz arasındaki trendleri 

değerlendirmek veya internet sitemizdeki trafiğin yoğunluğunu ölçmek amacıyla yapılan 

dahili pazarlama analizi için kullanabiliriz. Mümkün olduğu hallerde, artık kişisel bilgi 

olmaktan çıkmalarını sağlamak için bilgileri genellikle bir araya getirebiliriz. 

İşlem amaçları. Kişiler bilgilerinizi; sorularınıza ve taleplerinize yanıt vermek, hesaplarınızın 

devamlılığını sağlamak ve bizden veya acentelerimizden (aracılarımızdan) sipariş ettiğiniz 

mallara veya bu işlemlerin yerine getirilmesine (örneğin; teslim) ilişkin yapılan kredi kartı 

ödemeleri gibi işlemleri yönetmek için kullanabiliriz.  

Bir arkadaşa iletme. İnternet sitelerimizden birinden bir kişiye bilgi göndermemizi istediğiniz 

durumlarda olduğu gibi, bizimle başka bir birey ile ilgili olarak bilgi paylaşmanız durumunda, 

söz konusu bireye yalnızca göndermemizi özellikle talep ettiğiniz bilgileri göndereceğiz. 

Onlara, bizimle paylaştığınız bilgilere dayanarak ilave iletişimler göndermeyeceğiz. Talep 

edilen bilgileri gönderebilmemiz için, arkadaşınızın ikamet ettiği yargı yetki bölgesinde Yasal 

Alkol Satın Alma yaşında olduğunu teyit etmelisiniz. 
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15. Kişisel bilgilerin ifşası/iletilmesi 
Kişisel bilgilerinize önem veriyoruz ve bu bilgileri, yalnızca, uygun seviyede koruma sağlayan 

üçüncü taraflar ile paylaşıyoruz. Kişisel bilgileri zaman zaman aşağıdaki taraflar ile 

paylaşabiliriz: 

a) onay verdiğiniz üçüncü taraflar; 

b) söz konusu hizmet sağlayıcılar ve altyüklenicilerin bizimle yazılı anlaşmalar akdetmeleri, 

kişisel bilgileri ilgili işlemleri bizim yerimize ifa etme veya bize hizmet sağlama amacı 

dışında başka bir amaç için toplamamaları, kullanmamaları veya ifşa etmemeleri şartıyla 

veya kanunen aksi öngörülmedikçe, bağlı ortaklıklarımız dahil olmak üzere, işlemleri 

bizim adımıza yapmaları veya bize hizmet sağlamaları (depolama ve teslim; pazarlama ve 

reklam; kredi kartı ve veri işleme; yaş doğrulama; yazılım geliştirme; internet sitesi 

hosting ve yönetimi; bilgi teknolojisi ve büro hizmetleri; hukuk, muhasebe, denetim ve 

sair alanlarda profesyonel hizmet sağlayıcılar; ve işimiz ile alakalı diğer hizmetler) 

amacıyla tutulan hizmet sağlayıcılarımız ve altyüklenicilerimiz;  

c) makul düşüncelerimiz göre, yetkili veya görevlendirilen yasal temsilciniz olarak bilgi 

veren veya isteyen üçüncü taraflar veya 

d) Diageo şirketi, iştiraki olmayan bir üçüncü tarafın ya da üçüncü taraf yüklenicilerin size 

pazarlama ve kampanya bilgilerini göndermesine izin vermeden önce açık izninizi 

alacağız;  

e) Paylaştığınız kişiyi tanımlayabilir bilgiler ve bizimle ilişkiniz ile alakalı diğer bilgiler dahil 

olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bizimle ilişkinizin ile alakalı bilgileri üçüncü 

taraflara devrettiğimiz, sattığımız veya temlik ettiğimiz satış, birleşme, bütünleşme, 

hâkimiyetin el değiştirmesi, esaslı varlıkların devri, finansman, yeniden teşkilatlanma 

veya tasfiye durumlarında, bağlı ortaklıklarımız dahil olmak üzere herhangi bir şahıs veya 

kuruluş; ve  

f) geçerli kanuna uyum sağlamak için veya bu eylemin geçerli kanuna uyum sağlamak ya da 

hatayı, ihmali, sözleşmenin ihlalini, hırsızlığı, dolandırıcılığı veya sair yasadışı veya zararlı 

faaliyeti tespit etmek veya kendimizi bunlara karşı korumak ve müdafaa etmek ya da 

denetim ve güvenlik gerekliliklerimize uyum sağlamak ya da kurumsal politikalarımıza, 

prosedürlerimize, yasal veya akdi yükümlülüklerimize uyumu denetlemek için gerekli 

olduğuna inandığımız durumlarda kolluk kuvvetleri, resmi veya düzenleyici makamlar 

veya diğer üçüncü taraflar. 

Kişisel bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı sınırları dışına iletmemiz durumunda, kişisel 

bilgilerinizin korunması için yeterli seviyede korumanın mevcut olmasını sağlayacağız. 

16. İnternet sitelerimizin halka açık kısımları 

Sitenin halka açık kısımları (örneğin; sohbet odaları, ilan panoları, tartışma grupları veya 

Sosyal ağ Oluşturma modülleri)üzerinde veya aracılığıyla paylaştığınız bilgiler genellikle diğer 
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kişiler tarafından ulaşılabilmekte ve toplanabilmektedir, bu durum da, başka kişilerce 

gönderilen talep edilmeyen mesajlar veya sair iletişimler ile sonuçlanabilmektedir. Sitenin 

halka açık (veya interaktif) kısımlarında kendiniz ile ilgili kişisel bilgileri paylaşmamalısınız. Söz 

konusu kişisel bilgiler, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında yer almamaktadır. 

17. Güvenlik 

Güvenliği ciddiye alıyoruz ve kişisel bilgilerinizin güvenli tutulması için gerekli tedbirleri 

alıyoruz. Topladığımız bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla makul fiziksel, teknik ve 

organizasyonel prosedürleri uyguluyoruz. Ancak; bize iletilen iletişimlerin gizliliği üzerinde 

herhangi bir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle; bu tür iletişimlerde gizli, müseccel veya hassas 

bilgilere yer vermemenizi tavsiye ediyoruz.  

Ne yazık ki, internet veya veri depolama sistemi üzerinde gerçekleştirilen hiçbir veri 

iletiminin %100 güvenli olacağı garanti edilememektedir. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli 

olmadığına inanmanız için bir nedeniniz olduğunda (örneğin; bizde mevcut olan herhangi bir 

hesabın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü hissetmeniz halinde), lütfen aşağıda yer alan 

iletişim bilgilerini kullanarak bize bu sorunu bildirin. Olası olmamakla birlikte, zilyetliğimizdeki 

veya kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerinizin tehlikeye düşmüş olabileceğine inandığımız 

durumda, bu gelişmeden sizi haberdar etme yoluna gidebiliriz. Böyle bir bildirimin uygun 

olması halinde, ilgili koşullar altında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bildirimde 

bulunmaya gayret edeceğiz ve e-posta adresinizi bildiğimiz ölçüde, size e-posta yoluyla 

bildirimde bulunabiliriz. 

İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısını içeren internet sitesine ilişkin Kullanım Şartlarına uygun olarak; 

hesabınızın şifresinin mutlak gizliliğini korumakla ve hesabınız ve şifreniz ile yapılan tüm 

işlemlerden sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın. Şifrenizin dağıtılmasını ve kullanılmasını 

kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanılması kontrol etmek ve hesabınızı 

iptal etmek istediğinizde bizi bilgilendirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu 

yükümlülüğe uymamanız sonucunda oluşacak herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya 

mesul olmayacağız. 

18. Üyelikten çıkma, erişim, sorular ve ilave bilgiler 

Talebinize istinaden ve kanunen mecbur kalmamız durumunda; (aşağıda verilen üyelikten 

çıkma bilgilerini kullanarak) bizimle iletişime geçebilirsiniz; biz de sizinle ilgili hangi bilgilere 

sahip olduğumuzu teyit edebiliriz, bilgilerinizi güncelleyebiliriz, bilgilerinizi kaldırabiliriz, 

(kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin olarak daha önceden onay verdiğiniz talepler dahil 

olmak üzere) özel iptal taleplerini yerine getirebiliriz ve/veya söz konusu kişisel bilgilerdeki 

yanlışlıkları düzeltebiliriz veya geçerli kanun kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerimizi 

yerine getirebiliriz. Ayrıca; sizinle ilgili sahip olduğumuz tüm kişisel bilgilerin bir kopyasını 

alma hakkınız da bulunmaktadır. 
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19. Saklama süresi 

Kanun kapsamında daha uzun bir saklama süresi öngörülmedikçe veya daha uzun bir 

saklama süresine cevaz verilmedikçe, Kişisel Bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası'nda ana 

hatlarıyla ifade edilen amaçları yerine getirmek amacıyla gerekli olan süre boyunca 

saklayacağız.  

Bu iletişimden veya Mey/Diageo markaları ile ilgili tüm iletişimlerden çıkmak isterseniz, 

lütfen aşağıdaki adres üzerinden bizimle iletişime geçin: bilgiguvenligi@mey.com.tr 

20. Portföy izinleri 

Genel anlamda Mey/Diageo markaları ile ilgili iletişimleri almaya onay verdiyseniz (örneğin; 

Diageo'nun diğer mükemmel alkol markaları ile ilgili haberleri ve özel teklifleri e-posta 

yoluyla almak istediğinizi seçerek), özel olarak seçmediğiniz markalarla ilgili iletişimleri de 

zaman zaman alabilirsiniz. Mey/Diageo markalarının pek çoğuna ilişkin bilgiler  

http://mey.com.tr/tr-TR/markalarimiz ve www.diageobrands.comadreslerinde bulunabilir.  

Size zaman zaman www.diageobrands.com adresinde yer almayan markalar (örneğin; yeni 

markalar) ile ilgili iletişimler gönderebiliriz. Öne çıkan markaların listesi periyodik olarak 

güncellendiği için zaman zaman www.diageobrands.com adresini incelemenizi tavsiye 

ediyoruz. 

Markalarımızla ilgili olarak sizinle iletişime geçmemiz konusunda genel bir onay vermeniz, 

Mey/Diageo markalarıyla ilgili iletişimler alacaksınız anlamına gelmemektedir. Sizinle 

yalnızca, özel olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz markalarla ilgili olarak ve kanunen 

izin verilen durumlarda iletişime geçebileceğiz. Bu tür iletişimler, size, söz konusu marka 

ve/veya Diageo markalarıyla ilgili tüm iletişimlerden çıkma fırsatı sağlayacaktır. 

Güvenlik ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikâyetiniz olması halinde aşağıdaki 

bilgiler doğrultusunda iletişime geçebilirsiniz: Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza 

Kat:25-29 34394 Şişli/İstanbul Türkiye veya bilgiguvenligi@mey.com.tr 

21. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ile Arayüzler 

Site dahilinde, kontrolümüz dışında diğer internet sitelerinden gelen linkler, referanslar ve 

içerikler mevcut olabilmektedir. Bu internet siteleri üzerinde sınırlı kontrolümüz olduğunu ya 

da hiç kontrolümüz olmadığını ve Gizlilik ve Çerez Uyarımızın bu siteler için geçerli olmadığını 

lütfen kayda alın. Giriş yaptığınız herhangi bir bağlantılı, referanslı veya arayüz internet 

sitelerinin Gizlilik ve Çerez Uyarılarını ve Kullanım Şartlarını okumanızı tavsiye ediyoruz. 

İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı, iş yaptığımız yargı yetki bölgelerindeki ilave yasal gereklilikler ile 

gerekli olduğu şekilde tamamlanacaktır. İşbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında ya da sair 

şekilde yer alan hiçbir husus; herhangi bir bireyin veya şahsın Mey'e ve şirkete veya herhangi 

bir üçüncü tarafa ya da bunların yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, 

http://mey.com.tr/tr-TR/markalarimiz
http://www.diageobrands.com/
http://www.diageobrands.com/
http://www.diageobrands.com/
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acentelerine (aracılarına) veya temsilcilerine (hep birlikte "Diageo Group") karşı kanunen 

veya sair şekilde sahip olabileceği herhangi bir hak veya hak talebi (ister kanunen veya 

hakkaniyet çerçevesinde ister sair şekilde olsun) oluşturmayacak veya eklemeyecektir ve işbu 

Gizlilik ve Çerez Uyarısının mevcut olması veya bu uyarının uygulanması, Mey ve Diageo 

Group'a ilişkin olarak, kanun kapsamında sair şekilde sahip olmadığı herhangi bir yükümlülük 

getirmeyecek veya eklemeyecek ya da herhangi bir mesuliyet oluşturmayacaktır. 
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