Bu web sitesi 'cookies' adlı küçük verileri arşivleme programlarını kullanmaktadır. Onlar, örneğin
web-siteye giriş tarihi ve zamanı ve bölümlere göre ziyaretçiler sayısı gibi bizim kapalı bölüme erişime
sahip kullanıcılar bilgisine Masaltos.com'nun erişimi için bilgisayarda birikmektedirler. Böyle bilgi, bize
trafik ile ilgili olası sorunları önlemek, yanısıra en popüler içeriğinin tanıtımını yapmak amacıyla en yoğun
ziyaret saatlerini ve kullanıcıların artan ilgi alanını belirlemeye izin vermektedir.

Masaltos.com, sadece bizim yönetebileceğimiz ve ancak web-sitenin bilhassa etkin çalışması amaçlarıyla
Cookies adlı kendi orjinal dosyalarını Sizin bilgisayara göstermektedir. Biz sadece bizim servis kalitesini
geliştirmek ve Sizin kullanıcı deneyim istatistiği için gerekli bilgiyi toplamaktayız. Kullanılan cookies Sizin
tarayıcıda kalmaktadırlar, bu durum bize Sizi düzenli ziyaretçi olarak tanımaya ve Sizin zevkinize göre
içeriği seçmeye izin vermektedir.

Masaltos.com, Google Analytics'i kullanmaktadır, bu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(Kaliforniya), CA 94043, ABD (Google) adresinde yerleşen merkez ofisi ile Delaware şirketinden olan
Google Inc. tarafından sağlanan Web Analitik hizmettir. Google Analytics, esas itibariyle metin dosyaları
olan ve Web-sitede kullanıcı etkinliği analiz etmeye yardımcı olan Sizin bilgisayarınıza yerleştirilen
“cookies” kullanmaktadır. Bizim Web siteyi kullanma hakkındaki “cookies”'ten elde edilen bilgi (sizin IP
adresininz dahil), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google sunucularında teslim edilecek ve
kaydedilecektir. Google, bu bilgiyi web sitesinin kullanımını izlemek, onun çalışması hakkında raporları
hazırlamak, yanısıra sitenin çalışmasıyla ve İnternet'in kullanımıyla ilgili ek hizmetleri sunmak için
Masaltos.com adına kullanacaktır. Google, ayrıca eğer üçüncü şahıslar Google adına bilgiyi işliyorsa dahil
olmak üzere kanun çerçevesinde bu üçüncü şahıslara bu bilgiyi aktarabilecektir. Google, sizin IP
adresinizi Google'un herhangi bir diğer verileriyle ilişkilendirmeyecektir.

Masaltos.com, sponsorluk reklam için Google Inc. şirketi tarafından sağlanan Google Adwords hizmetini
kullanmaktadır.

Masaltos.com, aynı şekilde New York'ta bulunan DoubleClick'in merkezi ile birlikte Google Inc. şirketine
ait DoubleClick'ten Web reklam hizmeti olan Doubleclick'i kullanmaktadır. DoubleClick, Sizin
bilgisayarınızda yerleşen ve ziyaretçilere reklam konusunda Web site ile çalışmayı kolaylaştıran
kendilerinden metin dosyalarını oluşturan “cookies” kullanmaktadır.

Masaltos.com, YouTube ve Google Maps gibi Google'un diğer hizmetlerini kullanmaktadır; Siz, promosyon
duyurularının daha alakalı görüntülenmesi için veya belirli bir tarayıcıda görülmüş videoların
kaydedilmesi için “cookies” DoubleClick de kullanabilirsiniz.

Masaltos.com, online mağazaların çalışması için tasarlanmış bulut (“cloud”) olan Nosto servisini
kullanmaktadır. Nosto, müşterilerin online mağazalarda davranışlarını toplamakta ve analiz etmektedir,
buna dayanarak ürünlerin ileri sürümü hakkında çeşitli analitik önerileri otomatik olarak vermektedir.

Fakat Sizin tarayıcınızı gerektiği şekilde ayarlayıp cookies yardımıyla Sizin ve Sizin verileriniz hakkındaki
bilgiyi işlemekten vazgeçebilirsiniz. Ama bu sitenin tüm fonskiyonlarını tam olarak Sizin tarafınızdan
kullanamayacağınız olasılığını hesaba almak gerekmektedir. Bu siteyi kullanarak Siz Google ve
Masaltos.com'un yukarıda tarif edilen amaçlarla ve şekilde Sizin verilerinizle çalışmayı kabul
etmektesiniz.
Sizin bilgisayarınıza yüklenen tarayıcının opsiyon ayarlarının yardımıyla Siz erişime,
çalışmayla tanışmaya, cookies dosyalarını bloke etmeye veya silmeye izin verebilirsiniz.

Aşağıdaki tarayıcıları kullanırsanız bunu nasıl yapma hakkındaki bilgiyi bulabilirsiniz:
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

