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İşbu DataPal Kapsam & Koşullar (“Kapsam & Koşullar”), bir Sözleşmeye eklendiğinde (1) Siz ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 371769
sicil no ile kayıtlı, şirket merkezi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 C4.Bodrum K:1 Maslak, İstanbul adresinde
bulunan Back Up Bireysel Ürünler Pazarlama Satış ve Pazarlama A.Ş. (“Back Up”, “Biz”, “Bizi / Bize”,“Bizim”) arasında akit edilmiş
yasal bir sözleşme olacaktır.

ÖNEMLİ:
DATAPAL ÜYELİĞİNİZ İLE:
• DOĞRUDAN BACK UP VEYA TAŞERONU TARAFINDAN SİZE SAĞLANAN HİZMETLERE (AŞAĞIDA ‘’BACK UP HİZMETLERİ’’
ŞEKLİNDE BELİRTİLMİŞTİR); VE
• ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERE (AŞAĞIDA ‘’ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ’’
ŞEKLİNDE BELİRTİLMİŞTİR) ERİŞİM SAĞLAYABİLECEKSİNİZ.
ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ, BACK UP TARAFINDAN SAĞLANMAMAKTADIR VE BACK UP, SÖZ KONUSU BU ÜÇÜNCÜ
TARAF HİZMETLERİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. ANCAK DATAPAL ÜYELİĞİNİN BİR PARÇASI OLARAK BACK UP, AŞAĞIDA
BELİRTİLEN KAPSAM& KOŞULLAR KAPSAMINDA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE TARİF EDİLEN SÖZ KONUSU HİZMETLERE İLİŞKİN
HER TÜRLÜ GEREKLİ YARDIMI SUNACAKTIR.
Back Up Hizmetleri, İşbu Kapsam & Koşullara (aşağıda yer alan Bölüm A ve Bölüm B dahil olmak üzere) tabi olacak şekilde
sağlanır. Üçüncü Taraf Hizmetleri, aşağıda yer alan Bölüm C’de belirtilen Üçüncü Taraf Şartlarına & Koşullarına (içerisinde yer alan
Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri dahil) tabi olacak şekilde sağlanır. Üçüncü Taraf Hizmetini ilgili Üçüncü Taraf Şartlarını & Koşullarını
kabul etmek suretiyle kullanabilirsiniz. Üçüncü Taraf Şartları & Koşulları kabul edildiğinde, Siz ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı
arasında hukuki bir sözleşmeye dönüşür ve şüpheye mahal vermemek adına Back Up, Üçüncü Taraf Şartlarına & Koşullarına taraf
değildir.
Yükümlülükler ve haklarınız dahil olmak üzere DataPal Üyeliğiniz ile ilgili erişebileceğiniz hizmetler ve DataPal Üyeliğiniz konusunda
önemli bilgiler içermesi dolayısıyla Back Up Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Hizmetlerine ilişkin dokümanların hepsini okumanız ve
daha sonra yararlanabilmek için işbu Kapsam&Koşullar’ın bir çıktısını alarak muhafaza etmeniz son derece önemli ve gereklidir.
İleride kullanmanız gerekebileceğinden tüm dökümanları toplu olarak, güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
Bu doküman başvurunuzun bir parçası olarak DataPal üyelik aktivasyonu sayfasında okuyup onayladığınız hizmet kapsam ve
koşullarını sunmaktadır. Hizmetlere dair kullanımlarınız: (1) İşbu Kapsam & Koşullar ve (2) aşağıda Bölüm C’de ayrıntılı bir şekilde
ifade edilen geçerli Üçüncü Taraf Koşulları & Şartları hükmü altındadır.

Bölüm A. DataPal Üyeliği
Back Up, doğrudan Sizden topladığı kişisel veriler için veri sorumlusudur. Back Up Sizin kişisel verilerinizi yalnızca bu Politikada
belirtildiği şekilde kullanacaktır.
1. Tanımlar
İşbu Kapsam& Koşullar veya Üçüncü Taraf Kapsam & Koşulları kapsamında aşağıda kalın harflerle yazılmış kelimeler, karşılarında
verilen anlamları içerecek şekilde kullanılacaktır:
Back Up Hizmetleri: Bölüm B’de ayrıntılı bir şekilde açıklanan DataPal Üyeliğinizin bir parçası olarak Back Up ve taşeronu/
taşeronları tarafından size sağlanacak hizmetler anlamına gelir.
Sözleşme: İşbu Kapsam & Koşullara tabi olan ve kapsamına giren ve Back Up tarafından Başvurunuzun kabul edilmesi üzerine Siz
ve Back Up’un arasında kurulacak sözleşme anlamına gelir (aşağıda Bölüm A’da ve Bölüm B’de belirtildiği şekilde).

Başvuru: Sürenin başlamasından önce Back Up tarafından göz önünde bulundurulacak DataPal Üyeliği için yaptığınız başvuru
anlamına gelir.
DataPal Bilgileri: Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetinin bir parçası olarak veya bu hizmetin sunulması sırasında Back Up’ın
tarafınıza teslim ettiği dokümanlar, bildirimler veya bilgiler anlamına gelir (Online Bilgi Tarama ve Takip Risk uyarı E-Postaları dahil
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)
DataPal Üyeliği: Back Up tarafından sunulan hizmetleri sizin kullanımınıza açan üyelik anlamına gelir.
Üyelik Kısıtlamaları: Bölüm B’de belirtilen kısıtlamalar anlamına gelir.
Güvenli Mobil Tarayıcı: SentryBay tarafından sağlanan ve aşağıda Bölüm C’de tanımlanan, Android veya Apple işletim sistemli
mobil cihazlarınızda Bölüm C tahtında tarif edildiği üzere Güvenli İnternet Taraması yapmanıza olanak sağlayan yazılım paketi
anlamına gelir.
Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmeti: Backup (Affinion) tarafından sağlanan ve aşağıda Bölüm B’de tanımlanan hizmet
anlamına gelir
Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı: SentryBay tarafından sağlanan ve aşağıda Bölüm C’de tanımlanan PC’den veya Laptop’tan (Mac
hariç olmak üzere) sahtecilik işlemi riskini en aza indirgemek için tasarlanmış internet tabanlı yazılım paketidir.
Kişisel Veriler: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size ait olduğu belirli veya belirlenebilir olan web
sitesine verdiğiniz veya kaydettiğiniz veya çalıştığınız şirketçe tarafımıza iletilen size ait her türlü bilgi ve veri, doküman ve dosya
anlamına gelir.
SentryBay: İngiltere’de ve Galler’de 06370537 sayı ile tescil edilmiş tescilli Ofisi, 3 Manchester Square, Londra, W1U 3PB
adresinde bulunan SentryBay Limited şirketi anlamına gelir.
Hizmetler: DataPal Üyeliğinizin bir parçası olarak sizin kullanımınıza sunulan tüm Back Up Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Hizmetleri
anlamına gelir.
Taşeron: Back Up Hizmetlerinin bir kısmını oluşturan hizmetleri tarafımıza sunan tedarikçi anlamına gelir.
Süre: Size Hoş Geldiğiniz e-postasını gönderdiğimiz gün başlayıp aşağıda Madde 3’e (Cayma ve Fesih) göre DataPal Üyeliğinizin
feshedildiği veya sonlandırıldığı tarihe kadar devam eden süre anlamına gelir.
Üçüncü Taraf Sağlayıcısı: SentryBay anlamına gelir.
Üçüncü Taraf Hizmetleri: (i) Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı; (ii) Güvenli Mobil Tarayıcı ve (iii) Back Up Hizmetleri dışında DataPal
Üyeliğiniz dolayısıyla sizin kullanımınıza sunulan herhangi bir hizmet anlamına gelir.
Üçüncü Taraf Şartları & Koşulları: Geçerli Üçüncü Taraf Hizmetlerini, yani: (i) SentryBay tarafından sağlanan Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı hizmetini; ve (ii) SentryBay tarafından sağlanan Güvenli Mobil
Tarayıcı hizmetini kullanmadan önce Sizin tarafınızdan kabul edilmesi gereken Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısının (aşağıda Bölüm
C’de belirtilmiştir) öngördüğü koşullar & şartlar anlamına gelir.
Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri: Üçüncü Taraf Hizmetlerine uygulanan ve geçerli Üçüncü Taraf Şartlarının & Koşullarının bir
kısmını oluşturan kullanıcı lisans sözleşmeleri anlamına gelir.
Web sitesi: www.datapal.com.tr anlamına gelir.
Hoş Geldiniz E-Postası: Back Up tarafından başvurunuzun kabul edilmesinden sonra Size gönderilen e-posta anlamına gelir.
Siz, Sizin: Hoş Geldiğiniz e-postasının hitap ettiği kişi anlamına gelir.
2. Üyelik Şartları
DataPal üyeliği sadece Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden, en az 18 yaşındaki kişilere sunulan bir hizmettir. Taşınmanız ve artık
Türkiye’de ikamet etmemeniz durumunda bu hususu Back Up’a bildirme yükümlülüğü size aittir.
3. Cayma ve Fesih
3.1 Cayma Hakkı
Size gönderilen Hoş Geldiniz e-posta tarihinden itibaren 14 gün içerisinde DataPal Üyeliğinizini sonlandırma hakkına sahipsiniz.
Üyeliğinizi sonlandırmak isterseniz;
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Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237 C4. Bodrum Kat: 1 No’lu Birleşik Bölüm B-3 Maslak, İstanbul adresine talebinizi
yazılı şekilde yollayabilir veya 0 (850) 250 14 60 no’lu müşteri ilişkileri hattımızı Telefonla arayabilirsiniz.
Kalite standartları adına müşteri ilişkilerimizle yaptığınız telefon görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır. Müşteri ilişkileri hattına
Pazartesi ile Cuma arası, 09.00-18.30 saatleri arasında, (ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç olmak üzere)ulaşabilirsiniz.
3.2 Sizin Tarafınızdan Fesih İşlemi
Yukarıda Madde 3.1 (Cayma Hakkı) kapsamında yer alan 14 günlük sürenin sona ermesi durumunda Madde 10’a uygun bir şekilde
(bizimle iletişime geçerek) herhangi bir zamanda DataPal üyeliğinizi feshedebilirsiniz.
3.3 Back Up Tarafından Fesih
Bildirim ile Fesih
Feshetme işlemi için geçerli bir neden olması durumunda size eposta yolu ile en az 5 gün öncesinden ve / veya yazılı bir şekilde
bildirim göndererek DataPal üyeliğinizi feshedebiliriz. Sona erdirme nedenini belirterek en son verilen e-posta adresine ve /veya
en son belirtilen ikamet adresine gönderimde bulunacağız. Geçerli nedenler aşağıda belirtilen nedenleri içermekle birlikte bunlarla
sınırlı olmayacaktır:
a. Hizmetlerin artık verilmemesi durumunda; örneğin; Hizmetlerin devam ettirilmemesi halinde. Bu nedenle feshetmemiz
durumunda bildirimde bulunacağız.
b. Türkiye’de ikamet etmeye devam etmemeniz durumunda;
c. Sözleşme koşullarını veya Üçüncü Taraf Şartlarını & Koşullarını ihlal etmiş olmanız halinde. Bu ihlalin düzeltilmesi mümkün
olması durumunda ihlal ile ilgili ayrıntıları size bildireceğiz. Söz konusu ihlali bizim bildirim tarihimizden itibaren 3 gün içerisinde
düzeltmemeniz durumunda DataPal Üyeliğinizi feshedebiliriz.
Bildirimsiz Fesih İşlemi
Üyelik Kısıtlamalarından herhangi birini ihlal etmeniz durumunda herhangi bir bildirim göndermeden derhal DataPal Üyeliğinizi
sona erdireceğiz.
Madde 3.3 uyarınca sizinle iletişim kurmamız gerektiğinde sizin için elimizde bulunan en son e-posta veya posta adresini
kullanacağız. E-postanın veya postanın tarafımıza geri gelmesi ve size ait güncellenmiş ikamet adresi ve /veya e-posta
adresini bulamamamız durumunda size fesih yazısı göndermeyeceğiz ve herhangi başka bildirim göndermeden DataPal
Üyeliğinizi feshedebileceğiz. Tarafımızda bulunan email adreslerinin ve/veya ikamet adreslerinin doğruluğu ve güncelliği Sizin
sorumluluğunuzdadır.
DataPal üyeliğinizin sona erdirilmesi veya feshedilmesi, sözleşmenizin (Back Up ile yapılan sözleşme) ve Üçüncü Taraf Hizmet
Sağlayıcısı ile yaptığınız sözleşmenin feshedildiği anlamına gelecektir.
3.4 Sonlandırma veya Fesih işlemi sonuçları
DataPal Üyeliğinizin sonlandırılması veya feshedilmesi durumunda hizmetleri kullanmanız veya bu hizmetlere erişiminiz derhal
durdurulacaktır. DataPal Üyeliğinizin bir parçası olarak kurduğunuz ve / veya indirdiğiniz herhangi bir yazılımı derhal kaldırmalısınız.
ÖNEMLİ: DataPal Üyeliğini sizin sonlandırmanız veya feshetmeniz durumunda websitesi üzerinde kayıtlı Kişisel Bilgilerin derhal
silinmesi sizin sorumluluğunuzda olacaktır. DataPal Üyeliğinizi sonlandırmadan veya feshetmeden önce bu bilgileri silmemeniz
durumunda bilgilerinizi web sitesi üzerinden silme hakkımızı saklı tutarız.Kişisel Verilerinizi ve/veya herhangi bir Datapal Bilginizi
internet adresinden kalıcı olarak silebileceğimizi unutmamalısınız. Datapal Üyeliğinizi bildirim olmaksızın feshedersek, internet
adresine kaydettiğiniz Kişisel Verilerinizi derhal ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutarız.
4. Ayıplı Hizmet
Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda hizmetin yeniden görülmesi veya cayma haklarından birini Back Up’a karşı kullanabilirsiniz.
Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar tarafımızca karşılanır. Bu seçimlik haklardan biri ile birlikte
zarara uğramış olmanız halinde, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilirsiniz.
Hizmetin yeniden görülmesinin bizim için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde bu hakları kullanamazsınız.
5. Sözleşmenize Yapılan Değişiklikler
Sadece değişiklik yapmak için geçerli bir nedenimiz olduğunda sözleşmenizde değişiklik yapacağız. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı
veya Üçüncü Taraf Hizmetleri (sizin ayrıca başka Üçüncü Taraf Kapsam & Koşullarını kabul etmenizi gerektirebilecek), sözleşmeniz
ile ilgili yapılan değişiklikler dahil olmak üzere Hizmetlere ilişkin değişiklikler hakkında size e-posta yoluyla ve /veya yazılı bir şekilde
bildirimde bulunacağız ve söz konusu değişiklikleri yapmadan önce en az 7 gün öncesinde size bildirim göndereceğiz. Herhangi

bir değişiklik yapılması durumunda bildirim süresinin ardından Hizmetlerin kullanılmasına devam edilmesi; Sözleşmeniz ile ilgili
değişiklikleri ve/veya Üçüncü Taraf Kapsam & Koşullarını (geçerli olduğu şekilde) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu değişiklikleri
kabul etmemeniz durumunda paragraf 3.2 (Sizin Tarafınızdan Fesih İşlemi) kapsamında belirtildiği şekilde DataPal Üyeliğinizi
feshedebilirsiniz.
6. Kanunun, Yargılama Alanının ve Dilin Seçilmesi
İşbu Kapsam ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır. İşbu Kapsam ve Koşullar ile bağlantılı olarak ortaya
çıkabilecek tüm ihtilafların yetkili yeri İstanbul Merkez Mahkemeleri olacaktır. İşbu Kapsam ve Koşullardan doğan herhangi bir
uyuşmazlık Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde çözüme kavuşturulacaktır. Bu sözleşme ve ilgili sair her
türlü yazışma Türkçe yapılacaktır.
7. Hizmetlerle İlgili şikayette bulunma
DataPal Üyeliğiniz veya Hizmetler ile ilgili memnuniyetsizlik yaratan bir sebebiniz veya şikayet etme isteğiniz olduğunda web
sitesinde “Bize Ulaşın” sayfasında yer alan formu doldurarak, 0 (850) 250 14 60 numaralı telefon hattından DataPal Üyelik
numaranızı belirterek veya
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Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237 C4. Bodrum Kat: 1 No’lu Birleşik Bölüm B-3 Maslak, İstanbul adresine yazılı
bildirimde bulunabilirsiniz.
Müşterilerimizin şikayetlerinin bir çoğunu ilk temas noktamızda çözmeyi hedeflemekteyiz. Personelimiz hızlı ve etkili bir şekilde
şikayetlerinizi çözüme kavuşturma hususunda eğitilmiştir. Yukarıda açıklandığı şekilde Back Up, Üçüncü Taraf Hizmetlerinin
sağlanmasından sorumlu değildir. Ancak memnuniyetsizliğin veya şikayetin Üçüncü Taraf Hizmetlerinden doğduğu durumlar
olması halinde Back Up, sizin adınıza şikayette bulunacak ve şikayet sürecini Üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcısı ile yürütecektir.
8. Genel Haklar
İşbu Sözleşme, Sizin ve Back Up arasındaki tüm sözleşmeyi kapsar ve bu konu ile ilgili Sizin ve Back Up arasında yapılmış önceki
sözleşmeleri hükümsüz kılar. İşbu Sözleşme tarafı olmayan bir kişinin bu sözleşme koşullarından herhangi birini yürütme
konusunda herhangi bir hakkı olmayacaktır.
9. Güvenlik
Başvurunuz sırasında tarafınızca belirlenerek kaydedilmiş olan şifre ve güvenlik ayrıntılarına Back Up’ın doğrudan erişimi
bulunmamaktadır. Şifrenizi unutmanız halinde; ana sayfada yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamanız ve açılan ekranda kayıt
olduğunuz e-posta adresini girmeniz ve daha sonra güvenlik sorularının doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlamanız ile hesabınıza
tekrar giriş yapabilirsiniz. Bu sürece ilişkin Back Up’ın herhangi bir müdahale imkanı bulunmamakta ve bu konudaki destek
talepleri güvenlik nedeniyle reddedilecektir.
10. İletişim
Back Up ile ilgili detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.
11. Kişisel Verilerin Korunması
Back Up, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu değildir ve Üçüncü Taraf Hizmet
Sağlayıcısının gizlilik politikasının geçerli kanunlara uygun olduğunu garanti etmez. Üçüncü Taraf Gizlilik ve Çerez Politikasını dikkatli
bir şekilde okumanızı öneriyoruz.
Back-Up, kişisel verilerinizi sadece kanun ve Gizlilik Politikasına (www.datapal.com.tr adresinde mevcuttur veya bu linki takip
ederek ulaşabilirsiniz.) uygun bir şekilde kullanacaktır.
11.1 Üyenin Yükümlülükleri
11.1.1 Üye, e-posta adresi, iletişim bilgileride dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın edindiği ve Back Up’a verilen her Kişisel
Verinin tam, doğru ve güncel olduğunu kabul ve garanti eder.
11.1.2 Üye, Kişisel verisini Back Up tarafından talep edilmesi halinde doğrulayacağını kabul ve taahhüt eder.
11.1.3 Üye, Kişisel Verilerinde değişik olduğunda derhal Back Up’ı bilgilendirecektir.
11.1.4 Üye, elektronik cihazlar vasıtasıyla Kişisel Verisini paylaştığında bütün gerekli güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve
Back Up web sitesine erişimi sağlarken güvenli ve uygun yazılım ve bağlantılar kullandığını kabul eder.
11.1.5 Back Up üçüncü şahıslardan hileli ve dolandırıcılık amaçlı çağrılar aldığı takdirde, bu aramalarının Back Up unvanı
kullanılarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın, Back Up bu aramalar sırasındaki tarafınızdan yapılan Kişisel
Veri paylaşımından ve güvenliğinden sorumlu değildir.

12. Tarafımızdan Verilen Garantiler
12.1 Back Up, size DataPal’ın koruma hizmetlerini sunma konusunda her türlü özeni gösterecektir.
12.2 Siz:
a. Hizmetlerin bireysel ihtiyaçlarınızı karşılama amacıyla geliştirilmemiş olduğunu ve bu nedenle hizmetlerin imkan ve
işlevlerinin ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlama sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu; ve
b. Size sunulan hizmetlerin sadece özel kullanım amacıyla sağlandığını beyan ve kabul etmektesiniz. Hizmetleri herhangi ticari
amaç, iş yeri veya yeniden satma için kullanmamayı kabul ve teyid etmektesiniz.
12.3 DataPal Bilgilendirmelerinin, bilgileri her zaman güncel tutamayacak çok sayıda üçüncü taraf kaynağından geldiğini
biliyorsunuz.DataPal bilgilendirmesinin sağlanmasının amaçlarından birinin DataPal’ın gelişmiş izleme önceliği sayesinde
sizi üçüncü taraf veri tabanlarından alınan güncel olmayan, geçersiz ve yanlış bilgiler konusunda uyarmak olduğunu kabul
etmektesiniz. Bu nedenle Back Up, DataPal Bilgilendirmesinin eksiksiz, doğru, güncel veya hatadan arınmış, yeterli kalitede
veya herhangi belli bir amaca uygun olduğu konusunda herhangi bir garanti sunmaz ve kanunların izin verdiği ölçüde bu
konu ile ilgili sorumluluğumuz olmadığını kabul etmektesiniz.
12.4 Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Back Up değil Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlandığını kabul etmektesiniz. Back Up,
Üçüncü Taraf Hizmetlerine ilişkin herhangi bir garanti sunmaz.
12.5 İŞBU ŞARTLAR & KOŞULLAR KAPSAMINDA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ VE ILGİLI MEVZUATTA EMREDİCİ SURETTE YER ALMADIĞI
SÜRECE BACK UP İŞBU SÖZLEŞME İLE SAĞLADIĞI HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK AÇIK, ZIMNİ VEYA DİĞER ŞEKİLLERDEKİ
HERHANGİ BİR GARANTİ, KOŞUL VEYA ŞARTI KABUL ETMEMEKTEDİR.
13. Sorumluluğun Sınırlandırılması
13.1 İşbu Madde 13 (Bizim yükümlülüğümüzü kapsam dışı bırakan veya sınırlandıran hükümler), hem Back Up hem de Back Up
bünyesindeki tüm müdürler, çalışanlar, işçiler, taşeronlar, acenteler ve bağlı şirketler için geçerlidir. Aşağıda sayılan
durumlarda bu Sözleşmede yer alan herhangi bir hüküm Back Up’ın sorumluluklarını sınırlandırdığı veya Back Up’ın
sorumluluğunu kapsam dışında bıraktığı şekilde yorumlanamaz.
i. Back Up’ın ölüme veya fiziki yaralanmaya neden olan ihmali
ii. Back Up’ın dolandırıcılık veya yalan beyan ile ilgili yükümlülüğü
iii.Yürürlükteki kanunlara göre yasal olarak kapsam dışı bırakılamayacak veya sınırlandırılamayacak diğer tüm yükümlülükler
13.2 İnternet gibi açık ağlar üzerinden dokümanların, dosyaların ve bilgilerin transfer edilmesinin güvenlik, çökme ve diğer riskleri
taşıdığını kabul etmektesiniz. Bizim şebekemize ulaşmadan önce çöken, çözümlenen veya engellenen dokümanlar, dosyalar
veya bilgiler veya herhangi bir zamanda Hizmetlere ulaşamamanız veya erişim sağlayamamanız sonucu ortaya çıkan
herhangi kayıp ve zarardan sorumluluğumuz bulunmamaktadır..
13.3 MADDE 13.1’E TABİ OLACAK ŞEKİLDE BACK UP: (A) HERHANGİ EKONOMİK KAYIPTAN (GELİR KAYBI, KAR KAYBI, SÖZLEŞME
KAYBI, İŞ VEYA BEKLENEN TASARRUF KAYBI VEYA BOŞA HARCANAN GİDERLER DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA); (B) TİCARİ İTİBARIN VEYA SAYGINLIĞIN KAYBEDİLMESİ; (C) SÖZLEŞMEYİ AKDETTİĞİNİZ SIRADA
SİZ VEYA BACK UP TARAFINDAN MAKUL SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEMEYECEK ŞEKİLDE YAŞADIĞINIZ KAYIPLAR;
(D) ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN KULLANILMASINDAN DOĞAN HERHANGİ KAYIP VEYA ZARAR VEYA (E) ÜÇÜNCÜ TARAF
HİZMET SAĞLAYICININ HAREKETLERİNDEN VEYA İHMALİNDEN KAYNAKLANAN KAYIP VE ZARAR SONUCU HERHANGİ
BİR KAYBIN VEYA ZARARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA BACK UP’UN BİLGİLENDİRİLİP BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNE
BAKILMAKSIZIN YUKARIDA BELİRTİLEN ZARAR VEYA KAYIP TÜRLERİNİN HİÇBİRİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.
14. Mücbir Sebep
Back Up, kamu veya özel telekomünikasyon sistemleri, savaş, terörizm, işgal, yabancı düşmanların hareketleri (savaş ilan edilmiş
olsun veya olmasın ), isyan, ayaklanma, iç eylemler, iç savaş, ihtilal, başkaldırı veya askeri veya zorla uygulanan güç dahil olmak,
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kontrolü dışında meydana gelebilecek eylemler sonucu işbu Sözleşme kapsamında yer
alan yükümlülüklerini yerine getirememekten veya yerine getirirken gecikmelerin meydana gelmesinden sorumlu olmayacaktır.
15. İşbu Sözleşmenin Temliki veya Devri
İşbu Sözleşmeden doğan haklarımızı ve yükümlülüklerimizi kısmen veya tamamen başka bir kuruluşa devredebilir veya başka bir
kuruluştan taşeronluk hizmeti alabiliriz ancak bu durum, sizin bu Sözleşmeden doğan haklarınızı veya bizim yükümlülüklerimizi
etkilemeyecektir. Siz İşbu Sözleşmeden doğan haklarınızı veya yükümlülüklerinizi ancak tarafımızca yazılı olarak kabul edilmesi
halinde başka bir kişiye devredebilirsiniz.

16. Feragat
İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin herhangi bir kısmını gerçekleştirmeniz konusunda ısrar etmememiz veya size
karşı haklarımızı yürütmememiz veya bunları yaparken gecikmemiz; Size karşı doğan haklarımızdan feragat ettiğimiz şeklinde
anlaşılmayacağı gibi bu yükümlülüklere uyma zorunluluğunuz olmadığı anlamına da gelmeyecektir. Sizin temerrüdünüzden
feragat etmemiz durumunda bunu sadece yazılı olarak yapacağız ve bu feragat, sizin düşeceğiniz sonraki temerrüt durumlarından
otomatik olarak feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.
17. Bölünebilirlik
İşbu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir hükmün mahkeme veya yetkili yargı alanı bünyesindeki idari organ tarafından
geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde söz konusu geçersizlik veya uygulanamama durumu, tam yetki ile yürürlükte
kalmaya devam edecek diğer Sözleşme hükümlerini etkilemeyecektir.

Bölüm B. Back Up Hizmetleri
Bu Bölüm; DataPal Üyeliğinizin bir kısmı olarak Back Up tarafından Sizin kullanımınıza sunulacak Hizmetleri belirler. Ayrıca Üyelik
Kısıtlamalarını da belirtir. Size sağlanan Hizmetler, aşağıda belirtilen açıklamalarla sınırlıdır.
a) Datapal Web Sitesine Erişim
DataPal Üyeliği, size aşağıdaki hizmetleri sağlayan güvenli şifre korumalı web sitesine erişim sağlar:
• Kullanmakta olduğunuz Back Up Hizmetlerini ve Üçüncü Taraf Hizmetlerini ve bunların mevcut durumlarını belirten online
DataPal Paneli
• Hesap yönetimi ve müşteri hizmetleri dahil Verilerinizin yönetimi ve destek hizmetleri Tarama sonuçları sağlayan bir çevrimiçi
Online Bilgi Tarama ve Takip Özet Sayfası • Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetine erişim
• Üçüncü Taraf Hizmetlerine erişim
b) Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmeti
Web sitesine giriş yaparak Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetine tarafından takip edilmesini istediğiniz Kişisel Verilerinizi
kaydedebileceksiniz.
Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetine internet üzerindeki yetkisiz kişisel tanımlanabilir bilgilerinizi sürekli olarak arar. İnternet
terimi Surface Web’i kapsar. Arama, girdiğiniz arama verileriyle sınırlıdır. Aramanın eksiksizliği ya da İnternette izinsiz eşlenmiş
ya da kullanılmış verilerin bulunması için bir garanti verilmemektedir. Belirli durumlarda, tarama hizmeti arama sonuçlarınızın
bulunduğu yerde daha fazla veri bulunduğunu da söyleyebilir.
İnternet üzerinden takip edilebilecek en fazla 5’er adet IBAN Numarası, Banka hesabı ve Kredi kartı Numarası, eposta hesabı,
3’er adet sabit ve cep telefon numarası, 2’şer adet ikametgah adresi ,sürücü belgesi ve pasaport numarası, 1’er adet sosyal
sigorta numarası, BKM ekspress ve Mobil ödeme bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı kişisel bilgilerinizle kayıt
yapabileceksiniz. Kaydettiğiniz Kişisel Bilgiler Size ait olmak zorundadır. Yaşayan herhangi bir bireyle ilişkin hiçbir bilgi Online Bilgi
Tarama ve Takip Hizmetine kaydedilmeyecektir.
Web sitesine giriş yaparak takip edilmekte olan olan Kişisel Verilere erişebilecek, ekleme yapabilecek ve bu bilgileri silebileceksiniz.
Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetine, web site aracılığı ile takip edilmesini istediğiniz Kişisel Bilgilerin kaydedilmesinden itibaren
1 iş günü içerisinde başlayacaktır. Sizin kaydettiğiniz Kişisel Bilgilerin herhangi birisinin bir web sitesinde saptanması durumunda
web sitesinde görüntülenecektir. Uyar e-postaları almayı seçtiyseniz bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Datapal Üyeliği Dönemine
son verildiğinde, iptal edildiğinde veya feshedildiğinde Kişisel Verilerinizi izlenmesine son verilecektir. Datapal Üyeliğinizin
süresinin dolması, iptal edilmesi veya feshedilmesi üzerine Kişisel Verilerinizin derhal Online Bilgi Tarama ve Takip Hizmetinden
silinmesi sorumluluğu size aittir. Datapal Üyeliğinizin sona erdirilmesi, iptal edilmesi veya feshedilmesi üzerine Kişisel Verilerinizi
ve/veya herhangi Datapal Bilgilerini bu Hizmetten kalıcı olarak silebiliriz.
Üyelik Kısıtlamaları
1.

Açıkça izin verilen durumlar dışında başkalarının şunları yapmasını kabul etmez veya izin vermezsiniz:
i. Üyeliğinizin bir parçası veya Hizmetlerin herhangi bir parçası olarak sağlanan herhangi bir yazılımın kopyalanması,
uyarlanması, değiştirilmesi girişimi veya mühendisliğini tersine çevirme (herhangi böyle bir işleme kanunlarca izin
verildiği durumlar dışında)
i. Datapal Üyeliğinizin herhangi bir elemanını herhangi biri için kullanırsınız;
i. Fikri mülkiyet ihlali (telif hakkı veya ticari marka dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihlal ya da alan adlarına ilişkin
ihlal), terörizm, dini fanatiklik, ırkçılık, istismar, tehdit, onur kırıcı amaçlar, zorbalık, çocuk pornografisi, ya da herhangi
hukuken ya da ahlaken kabul edilemez amaç)

ii. Hizmetlerimizle, herhangi bir müşterimize, sunucularımıza veya ağlarımıza müdahale ya da müdahaleye girişmek. Bu,
ağların e-maillerle taşması, kasten bir hizmeti aşırı yüklemeye çalışma veya bir sunucuyu “kilitlemek” girişiminde bulunmayı
içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
iii. Yanıltıcı veya yanlış başlık içeriği içeren e-postalar göndermek veya e-postanın kaynağındaki bilginin yanıltıcı olması veya
bize, Alt Yüklenicilerimize veya diğer internet kullanıcılarının itibarına zarar verici olması
iv. Ağ güvenliğimiz veya diğer sistemlerin ağları, kimlik doğrulama önlemleri, sunucu veya kullanıcı kimlik doğrulama veya
sucunun güvenliğini aşmaya kalkışma dahil olmak üzere ekipman, ağ veya hesap ihlali veya ihlal girişimi
v. Bize, Alt yüklenicilerimize veya diğer müşterilerimize veya herhangi bir diğer tarafın iletişim sistemlerine herhangi bir
derecede zarar veren veya sebep olabilecek herhangi bir mesaj veya virüs göndermek
vi. Size yönelik olmayan verileri durdurmak ya da takip etmek
vii. Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkilemek için tasarlanmış virüs, solucan,
Truva atı, casus yazılım veya diğer zararlı programları içeren materyalleri bilerek yüklemek veya depolamak
2.

Back Up Hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, derhal uymanız gerekenler:
i. Size bildirdiğimiz tüm geçerli yasal ve düzenleyici ihtiyaçlar (zaman zaman yürürlükte olan)
ii. Back UP Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili verdiğimiz makul talimatlar

3.

Sistemlerinize erişime izin vermek için onayınızı onaylarsınız ve eğer polis ya da diğer geçerli yasa uygulayıcısı ya da düzenleyici
kurumlara (Mahkeme Kararı’na karşılık bir sınırlama olmaksızın) farkında olduğumuz şüpheli yasadışı faaliyeti bildirirsek,
gerekli olan herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyi kabul edersiniz. Biz aynı zamanda bu hakkı saklı tutarız ve siz aynı işlemleri
yürütmek için onayınızın polise ya da herhangi geçerli bir yasa uygulayıcısına ya da düzenleyici kurumların fiziksel erişimine
izin verdiğini onaylarsınız.

Bölüm C. Üçüncü Taraf Hizmetleri
Üçüncü Taraf Hizmetleri, Back Up tarafından sağlanmamakta, hizmetlere ilişkin kapsam ve koşullar, veri işleme politikaları Back Up
tarafından belirlenmemekte ve ayrıca Back Up’ın bu hizmetler üzerinde teknik ve/veya hukuki olarak herhangi bir müdahale hakkı
ve imkânı bulunmamaktadır.
Web Sitesi’nde yer alan “Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı Yazılımı” ve “Güvenli Mobil Tarayıcı Yazılımı” hizmetleri, üçüncü taraf
konumunda olan SentryBay tarafından sağlanmaktadır. İlgili hizmetlerin üçüncü taraf hizmetleri olduğuna ilişkin Web Sitesi’nin ilgili
kısımlarda yer alan uyarıların ve bilgilerin dikkatlice takip edilmesi ve okunması gerekmektedir. Bu hizmetlerin kullanılmasından
doğacak zararlardan dolayı Back Up’ın sorumlu olmayacaktır.
İlgili hizmetler kapsamında; üçüncü taraf konumunda olan SentryBay ile kişisel verilerinizi paylaşmadan önce SentryBay’in web
sayfasında yer alan gizlilik, kişisel verilerin korunması ve çerez politikalarını mutlaka okumanız ve ilgili koşulları kabul etmemeniz
halinde aşağıda yer alan hizmetleri kullanmamanız gerekmektedir.
SentryBay; adınızı, üyelik numaranızı ve doğum tarihinizi alacaktır ve kişisel verilerinizi SentryBay’e ait olan Gizlilik ve Çerez
Politikasına göre kullanacaktır. SentryBay’in Gizlilik ve Çerez Politikasına bu linkten ulabilirsiniz.
a) Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı Yazılımı Kapsam & Koşulları
İşbu Güvenli PC ve Laptop tarayıcı yazılımı Kapsam & Koşulları, Siz ve İngiltere’de ve Galler’de 06370537 sayı ile tescil edilmiş tescilli
ofisi 3 Manchester Square, Londra, W1U 3PB adresinde olan, SentryBay şirketi arasında Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımı
kullanmanıza ilişkin akit edilmiş yasal bir sözleşmeyi oluşturur.
Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımı , SentryBay tarafından sağlanır. Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımı tuş kaydetme(Keylogging) saldırılarına ve e-dolandırıcılık(phishing) saldırılarına karşı PC’nizi veya laptopunuzu (Mac hariç olmak üzere) korumanıza
yardım eder. Web sitesine kaydolduğunuzda PC’niz veya laptopunuz için Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımını indirebileceksiniz.
Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımını indirerek aşağıda belirtilen Kullanıcı Lisans Sözleşmesine riayet etmeyi kabul etmiş
olursunuz. Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımını en fazla 3 PC’ye ve Laptop cihazına kurabilirsiniz ve DataPal üyeliğinizin süresi
boyunca otomatik güncellemeler alabilirsiniz. DataPal Üyeliğiniz sonlandırıldığında veya feshedildiğinde Güvenli PC ve Laptop
Tarayıcı yazılımına erişiminiz durdurulacaktır.
Veri Koruması
SentryBay sizin isminizi, üyelik numaranızı ve doğum tarihinizi toplayacak ve kişisel verilerinizi yalnızca Gizlilik ve Çerez Politikası
uygun olarak kullanacaktır (bu linki takip ederek ulaşılabilir) SentryBay’in verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında önemli
bilgiler içerdiğinden lütfen SentryBay Gizlilik ve Çerez Politikasını dikkatli bir şekilde okuyun.

Kullanıcı Lisans Sözleşmesi – Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımı
ÖNEMLİ BİLGİ: GÜVENLİ PC VE LAPTOP TARAYICI YAZILIMINI KURMADAN VEYA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KISMI
DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ.
BU YAZILIM SENTRYBAY LTD. TARAFINDAN SAĞLANIR. WEB SİTESİNDE KULLANIMINIZA SUNULAN BU YAZILIMIN KURULMASI İLE
BİRLİKTE İŞBU KAPSAM & KOŞULLAR DOKÜMANINDA YER ALAN BÖLÜM A’YA EK OLARAK BU KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ. İŞBU KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA
GÜVENLİ PC VE LAPTOP TARAYICI YAZILIMINI İNDİRMEMELİ VEYA KULLANMAMALISINIZ.
LİSANS TAHSİSİ: İşbu münhasır olmayan Lisans; en fazla üç kişisel ev bilgisayarı veya laptop üzerinde Sizin tarafınızdan
kullanılmak üzere Güvenli PC ve Laptop tarayıcı yazılımını kurmanıza olanak tanır.
İşbu Lisans sadece kişisel ev kullanımı için verilir. Bu yazılımı klasör sunucusu üzerine kurmanıza veya bu sunucu üzerinde
saklamanıza veya ticari amaçlarla kullanmanıza izin verilmeyecektir.
UYGUNLUK: Bu yazılım şu Windows İşletim sistemlerini desteklemektedir: Windows XP(SP3), Vista(SP2) ve Windows 7, 8 ve 8.1
and 10, veya zaman zaman güncellenebilir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: PC ve Laptop Güvenli Tarayıcı yazılımı ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının SentryBay Limited
şirketine ait olduğunu kabul etmektesiniz. İşbu Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde açık bir şekilde aksi belirtilmediği sürece yazılımı
kopyalamanıza, uyumlu hale getirmenize, değiştirmenize veya mühendisliğini tersine çevirmenize izin verilmeyecektir (herhangi
böyle bir işleme kanunlarca izin verildiği durumlar dışında).
GARANTİLER: Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımı; tuş kaydetme (Keylogging)dahil olmak üzere casus yazılım tehditlerine
karşı online olarak sizi korumak üzere tasarlanmıştır. Ancak kötü yazılımlarla mücadele etmek üzere tasarlanan tüm ürünlerde
olduğu gibi SentryBay Limited, Yazılımın %100 etkili olacağına dair garanti verememektedir. SentryBay Limited Şirketi; Yazılımın
hatalı veya program kaynaklı hatalı olmayacağını ve kesinti veya arızasının olmayacağı garantisini vermez. Güvenli PC ve Laptop
Tarayıcı yazılımını tek online koruma aracı olarak düşünmemelisiniz ve güncellenmiş anti-virüs yazılımı, şifrelerin güvenli muhafaza
edilmesi, ödeme kartlarının dikkatli bir şekilde kullanılması ve önemli dokümanların parçalanması gibi riski azaltmak için başka
önlemler de almalısınız. Bundan dolayı, SentryBay Limited Şirketi; Güvenli PC ve Laptop Tarayıcı yazılımının memnun edici kalitede
olduğunu ve makul ölçülerde tedarik edildiği amaca uygun olduğunu garanti ederken kimlik hırsızlığı riskine genel yaklaşım
bağlamında amaçlarınız için uygun olarak yazılımı seçme sorumluluğunun size ait olduğunu beyan etmektesiniz. SentryBay Limited
şirketi, SentryBay Limited şirketinin bir parçası olarak yanlış yorumlaması veya yanlış tarif etmesi veya diğer şekillerde görevin
ihlal edilmesi sonucu ortaya çıktığı durumlar dışında Yazılımın sizin amaçlarınıza uygun olmamasından kaynaklanan sorunlardan
sorumlu olmayacaktır.
b) Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı Kapsam & Koşulları
İşbu Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı Kapsam & Koşulları, Siz ve , İngiltere’de ve Galler’de 06370537 sayı ile tescil edilmiş, tescilli ofisi
3 Manchester Square, Londra, W1U 3PB adresinde olan SentryBay şirketi arasında Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımını kullanmanıza
ilişkin akit edilmiş yasal bir sözleşmeyi oluşturur.
Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı, SentryBay tarafından sağlanır. Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı, e-dolandırıcılık saldırılarına karşı
korumaya yardımcı olarak mobil telefonunuzdan veya tabletinizden güvenli bir şekilde İnternet üzerinde tarama yapmanıza olanak
tanıyan güvenli bir uygulamadır. Websitesine kaydolduğunuzda Androidiniz veya Apple mobil telefonunuz veya tabletiniz için
Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı app’ini indirebileceksiniz. Güvenli Mobil tarayıcı yazılımını indirerek aşağıda belirtilen Kullanıcı Lisans
Sözleşmesine riayet etmeyi kabul etmiş olursunuz. Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımını en fazla 3 mobil cihaza kurabilirsiniz ve DataPal
üyeliğinizin süresi boyunca otomatik güncellemeler alacaksınız. DataPal Üyeliğiniz sonlandırıldığında veya feshedildiğinde otomatik
güncellemeler almayacaktınız. DataPal Üyeliğiniz sonlandırıldığında veya feshedildiğinde Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımına erişiminiz
sona erecektir.
Veri Koruması
SentryBay sizin isminizi, üyelik numaranızı ve doğum tarihinizi toplayacak ve kişisel verilerinizi yalnızca Gizlilik ve Çerez Politikası
uygun olarak kullacaktır (bu linki takip ederek ulaşılabilir) SentryBay’in verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında önemli
bilgiler içerdiğinden lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.
Kullanıcı Lisans Sözleşmesi – Güvenli Mobil Tarayıcı yazılımı
ÖNEMLİ BİLGİ: GÜVENLİ MOBİL TARAYICI YAZILIMINI KURMADAN VEYA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KISMI DİKKATLİ
BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ.
BU YAZILIM SENTRYBAY LTD. TARAFINDAN SAĞLANIR. WEB SİTESİNDE KULLANIMINIZA SUNULAN BU YAZILIMIN KURULMASI İLE
BİRLİKTE İŞBU KAPSAM & KOŞULLAR DOKÜMANINDA YER ALAN BÖLÜM A’YA EK OLARAK BU KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ. İŞBU KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA
GÜVENLİ MOBİL TARAYICI YAZILIMINI İNDİRMEMELİ VEYA KULLANMAMALISINIZ.

LİSANS TAHSİSİ: İşbu Lisans; en fazla üç adet mobil cihaz üzerine Sizin tarafınızdan kullanılmak üzere Güvenli Mobil Tarayıcı
yazılımını kurmanıza olanak tanır.
İşbu Lisans sadece ev kullanımı için verilir. Bu yazılımı klasör sunucusu üzerine kurmanıza veya bu sunucu üzerinde saklamanıza
izin verilmeyecektir
UYGUNLUK: Bu yazılım şu işletim sistemlerini desteklemektedir: Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 and 5.0 and iOS 7, 8 and 9, veya zaman
zaman güncellenebilir
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: Güvenli Mobil tarayıcı yazılımı ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının SentryBay Limited şirketine ait
olduğunu kabul ediyorsunuz. İşbu Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde açık bir şekilde aksi belirtilmediği sürece Yazılımı kopyalamanıza,
uyumlu hale getirmenize, değiştirmenize veya mühendisliğini tersine çevirmenize izin verilmeyecektir (herhangi böyle bir işleme
kanunlarca izin verildiği durumlar dışında).
GARANTİLER: Güvenli Mobil Tarayıcı Yazılımı; web üzerinde güvenli bir şekilde gezinmenizi ve kişisel ve finansal verilerinizi
dolandırıcılık amacıyla almaya çalışan ‘dolandırıcılık’ web sitelerine erişimi önlemenizi sağlayan Güvenli Tarayıcı Hizmetini sunmak
amacıyla tasarlanmıştır.
SentryBay Limited, Yazılımın %100 etkili olacağına dair garanti vermediği gibi . SentryBay Limited Şirketi; Yazılımın hatalı veya
program kaynaklı hatalı olmayacağını ve kesinti veya arızasının olmayacağı garantisini vermez. Yazılımı, cihazınızın kimlik hırsızlığına
karşı tek online koruma aracı olarak düşünmemelisiniz ve güncellenmiş anti-virüs yazılımı, şifrelerin güvenli muhafaza edilmesi ve
ödeme kartlarının dikkatli bir şekilde kullanılması gibi riski azaltmak için başka önlemler de almalısınız.
Bundan dolayı, SentryBay Limited Şirketi; Güvenli Mobil yazılımının yeterli kalitede olduğunu ve makul ölçülerde tedarik edildiği
amaca uygun olduğunu garanti ederken kimlik hırsızlığı riskine genel yaklaşım bağlamında amaçlarınız için uygun olarak Yazılımı
seçme sorumluluğunun Size ait olduğunu kabul etmektesiniz. SentryBay Limited şirketi, SentryBay Limited şirketinin bir parçası
olarak yanlış yorumlaması veya yanlış tarif etmesi veya diğer şekillerde görevin ihlal edilmesi sonucu ortaya çıktığı durumlar dışında
Yazılımın sizin amaçlarınıza uygun olmamasından kaynaklanan sorunlardan sorumlu olmayacaktır.
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