Web Sitesi Kullanım Koşulları
Bu Kullanım Koşulları, siz ("Siz"/"Sizin"), Back Up Bireysel Ürünler
Pazarlama Satış ve Pazarlama A.Ş'nin ("Biz"/"Bize"/"Bizim")
mülkiyetinde ve kontrolünde olan datapal.com.tr web sitesine
(bundan böyle her durumda "Site" olarak anılacaktır) erişim
sağladığınızda geçerli olacaktır.

haklarımızla ya da Site'de yer alan herhangi bir üçüncü tarafın ﬁkri
mülkiyet haklarıyla ilişkili olarak size herhangi bir hak
vermeyecektir.
3.2

Site' ye erişim sağlayarak, işbu Kullanım Koşullarını kabul
ettiğinizi onaylarsınız. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz
durumda, Site'ye erişim sağlamamalı ya da erişiminizi
durdurmalısınız.
Site aracılığıyla ya da Site'de size sunduğumuz herhangi bir ürün
ya da hizmet, ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi satın aldığınızda
ya da takip ettiğinizde size sunulacak olan ek hüküm ve koşullara
tabi tutulacaktır.

Yukarıda bulunanlara bağlı olarak işbu içeriğin bazı kısımlarını, tek
kopyadan fazla bulundurulmadığı sürece yalnızca görüntülemek
amacıyla sabit disk sürücünüze kaydedebilirsiniz.
3.3

1. Hakkımızda
1.1

Biz 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'yiz.

1.2

Mersis Numaramız 0833007653600012

1.3

Bize E-posta kanalıyla musteriiliskileri@datapal.com.tr
adresimizden veya telefon ile 08502501460 çağrı merkezi
numaramızdan ulaşabilirsiniz.

2. Site Hakkında
2.1

2.2

Site'de bulunan bilgiler yalnızca genel bilgi amaçlı sağlanmıştır.
Bu bilgiler, faaliyetlerimizin kapsamlı bir açıklaması değildir ve
başka herhangi bir amaçla hazırlanmamıştır. Site'de belirtilen
diğer ürün ya da servislerle ya da iktisadi hususlarla ilgili bilgiler
tüm müşteriler için geçerli olmayabilir ya da özellikle talep edilen
ve anlaşmaya varılan tüm durumlarda ve eklenen belirli ücret ve
koşullarla ilişkilendirilen durumlarda geçerli olabilir.
Site'de bulunan bilgilere erişim kullanıcının tabi bulunduğu
yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca kısıtlanabilir. Site'de
bulunan bilgiler, bir satışın ya da talebin yasadışı olduğu bir
ülkede ya da böyle bir satış ya da talebi gerçekleştiren kişinin bu
ülkede gereken yetkiye ya da bu şekilde bir konuma sahip
olmadığı bir ülkede yapılan satış tekliﬁ veya talebi ya da alım
tekliﬁni içermez.

3. Fikri Mülkiyet Hakları
3.1

Bu Site'yi ve içeriğini kullanımınız, telif hakkı, ticari markalar,
logolar, graﬁkler, fotoğraﬂar ve metinleri de içerecek şekilde hiçbir
kısıtlama olmadan Bizim (ya da lisansörlerimizin) ﬁkri mülkiyet

Site'de bulunan web sayfalarının ya da materyallerin ya da Site ile
ilgili unsurların bilgisayar kodları, kişisel kullanımınızın dışında
herhangi bir sebeple hiçbir kısıtlama olmaksızın kopyalamak,
çoğaltmak, indirmek, paylaşmak, yayınlamak, kaydetmek,
aktarmak, ticari olarak kendi amaçları için kullanmak, değiştirmek,
halka açmak ya da herhangi bir şekilde dağıtmak için kullanılamaz.

Madde 3'te belirtilenlerin dışında başka herhangi bir amaçla
yapılan kullanım yalnızca önceden yaptığımız yetkilendirilme ile
mümkündür.

4. Diğer Web sitelerine link verilmesi
Gerekli bulunduğunda diğer web sitelerine link vermemiz (reklam
yoluyla ya da başka bir şekilde) mümkündür. Bu linkler yalnızca size
kaynak ve uygunluğu için sağlanmıştır. Link verilen üçüncü taraf web
sitelerini kontrol etmemekle beraber bu web sitelerinde bulunan
içerikten mesul değiliz. Web sitelerine link vermemiz, bu web sitelerinde bulunan materyalleri onayladığımız ya da web sitesinin işletmecileriyle işbirliği içerisinde olduğumuz anlamına gelmemektedir. İçerisinde
bulunacağınız, üçüncü bir taraﬂa yapacağınız bir anlaşma ya da işlemde
taraf olmayacağımızı ve bu siteleri kullandığınızda karşılaşabileceğiniz
herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacağımızı kabul etmiş
bulunuyorsunuz. Bizimle herhangi bir üçüncü tarafı anlaşmazlığa
sokmayacağınızı kabul etmektesiniz.
5. Sitelerin Kullanımı
5.1

Site'ye erişim sağlayarak ya da Site'yi kullanarak, aşağıdakileri
yapmayacağınızı kabul edersiniz:

5.1.1 Herhangi bir yasadışı eyleme ya da suça teşvik edici bir amaç için
Site'yi kullanmak.
5.1.2 Site'yi kendi kişisel amaçlarınızın dışında kullanmak.
5.1.3 Site'ye ya da sunuculara, sistemlere ya da ekipmanlara veya
üçüncü taraﬂarın sistem ya da ekipmanlarına zarar vermek ve
herhangi bir kısıtlama olmaksızın, hacklemek, virüs yaymak,
yazılım bombası kullanmak ya da bilgisayar aygıtlarına zarar
verebilecek eylemlerde bulunmak.
5.2

Kendi takdirimizde Site'ye erişiminizi herhangi bir zamanda askıya
alabilme, kısıtlama ve engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.
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6. Bilginin Doğruluğu

9. Gizlilik

6.1

Yayın tarihi itibarıyla Site'de bulunan bilginin doğru olması için
gerekli dikkat gösterilmesine rağmen, bunların doğru, eksiksiz
veya herhangi bir amaca uygun olduğuna dair tarafımızdan veya
Grup Şirketlerimiz veya anlaşmalı ortaklarımız tarafından açık veya
zımni hiçbir beyan veya garanti verilmemektedir.

9.1

Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğinizle alakalı diğer bilgilerin
kullanımına ilişkin önemli bilgileri içeren Gizlilik ve Çerez
Politikamızı okuyun. Siteye erişim sağlayarak Gizlilik ve Çerez
Politikamızın koşullarını kabul ettiğiniz addedilir, bu nedenle
Gizlilik ve Çerez Politikamızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

6.2

Madde 8'e tabi olmak kaydıyla, kusurumuzdan kaynaklanmayan
ve Site'de bulunan herhangi bir hata, yanlışlık ya da eksiklikten ve
bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp ya da zarardan
da mesul değiliz.

9.2

Herhangi bir şahsın işbu Kullanım Koşullarına uymaması ya da
bir suçun önlenmesi ya da suçluların yargılanması veya
cezalandırılması için bizden kimlik ya da konum bilgilerini
açıklamamızı talep eden tüm emniyet ve yargı yetkilileri ile işbirliği
yapabiliriz.

7. Yasal Yükümlülükleriniz ve Taahhütleriniz
İşbu Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi kullanımınızın koşullarına
uyacağınıza ve üçüncü bir taraftan kaynaklanabilecek, üçüncü bir
taraﬂa ilişkilendirilebilecek ya da işbu Kullanım Koşullarını çiğnemekten
veya yasalara uygun hareket etmemekten kaynaklanan herhangi bir
zarar ya da talepten (bu zarar ya da taleplerle ilgili tüm yasal ücretler
dahil olmak üzere) sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz.
8. Yasal Yükümlülüklerimiz ve Sorumluluklarımızın Sınırları
8.1

Yalan beyan, Bizim ya da çalışanlarımızın veya vekillerimizin
ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel zararlara neden olan
sorumluluklarımızı işbu Kullanım Koşullarında bulunan hiçbir
madde sınırlayamaz ya da kaldıramaz.

8.2

İşbu Site'yi kullanımınızdan kaynaklanabilecek veri kaybından ya
da bilgisayarınızın sisteminde meydana gelebilecek olan herhangi
bir hasardan sorumlu değiliz ve indirdiğiniz dosyaların virüs,
zararlı özellikler içermediğini, bozulmaya yol açmayacağını garanti
etmiyoruz. İnternet hizmetini kullanırken bilgisayarınızda gerekli
güvelik önlemlerini bulundurmak sizin sorumluluğunuzdadır.

8.3

10. Bölünebilirlik
İşbu Koşullarda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz, yasa dışı ya da
herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz olması durumunda, bu
hüküm işbu Koşullardan ayrı addedilecektir ve diğer hükümlerin
hiçbirinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
11. Yasalar ve Yargılama
İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca
uygulanacak ve yorumlanacaktır. Bu koşullardan kaynaklanabilecek
anlaşmazlıklar, İstanbul Merkez Mahkemelerinin münhasır yargı hakkı
ve yetkisine tabi olacaktır.
12. Mücbir Sebepler
Kontrolümüz dışında gelişen herhangi bir olaydan kaynaklı ya da böyle
bir olaya bağlı olarak erişimin durması, askıya alınması ya da
gerçekleşmemesinden sorumlu olmayacağız.

Site'nin kesintisiz ve tam olarak işler bir şekilde erişilebilir
olacağını taahhüt etmiyoruz. Sistem arızası, bakım, onarım ya da
kontrolümüz dışındaki sebepler söz konusu olduğunda Siteye
erişim geçici olarak askıya alınabilir.
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