MyBosch Web Uygulaması ve Kaydı için Genel Kullanım Koşulları (Sürüm: 01.02.2016)
Bu kullanım koşulları, sözleşme yaptığınız tarihte geçerli olan MyBosch web uygulaması
kullanımı ve kaydı kapsamı için Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 GerlingenSchillerhöhe ("Sağlayıcı" veya "biz") ile son kullanıcı ("Kullanıcı" veya "siz") arasında
geçerlidir.
§1

Sunulan Hizmet ve Kullanılabilirlik
1. MyBosch Web Uygulaması, farklı bilgilere ulaşmanızı da sağlayan ve bu kayıttan
bağımsız olan çeşitli hizmetlerin kullanılmasına olanak sağlar.
2. MyBosch Web Uygulaması üzerinden kullanılabilen hizmetler örneğin mobil
uygulamalar, web mağazaları ve ayrıca verilerin, paylaşımların, resim ve ses
dokümanlarının, bilgilerin ve diğer içeriklerin (bundan sonra topluca "İçerikler"
olarak anılacaktır) kullanılabilir hale getirilmesi olabilir.
Bu içeriklerin kapsamı, ilgili hizmet tanımında mevcuttur. Bu ücretsiz veya ücretli
hizmetlerin kullanımı için ayrı kullanım ve veri güvenliği koşulları mevcut olabilir ve
bazı durumlarda ek veriler gerektirebilir. Bu hizmetler için oturum açtığınızda
bunlara ilişkin ayrı talimatlar verilebilir ve bazı durumlarda ödeme verileriniz
sorulabilir.
3. MyBosch web uygulamasının içeriğini ve zamanını sınırlama hakkımız saklıdır.
Belirli hizmetlerin veya kısımların varlığına devam etmesi için talepte bulunma
hakkınız yoktur.
4. MyBosch web uygulamasını kullanmak için kaydolmanız gereklidir. Kullanmak için
kaydolmak ve MyBosch Web Uygulamasını kullanmak ücretsizdir.
5. MyBosch Web Uygulaması için kesintisiz bir hizmet talep edilemez. MyBosch Web
Uygulamasının kullanımı veya erişiminin bakım çalışmaları, geliştirmeler ve başka
sorunlar (örneğin elektrik kesintisi, donanım ve yazılım hatası, veri iletiminde
sorunlar) nedeniyle kesilmemesi veya kötüleşmemesi, hatta bu durumlar nedeniyle
veri kaybı yaşanmaması yönünde bir garanti verilmemektedir. Sağlayıcı, MyBosch
Web Uygulaması için mümkün olduğunca kesintisiz bir kullanılabilirlik sağlamak
amacıyla çaba göstermektedir.

§2

MyBosch Web Uygulamasına Kayıt

1. MyBosch Web Uygulamasına kaydolmak için erişkin olmanız gereklidir. Yaşı küçük
olanların ve erişim yetkileri kalıcı olarak bloke edilmiş olanların oturum açması
yasaktır. Kayıt işlemi sırasında erişim verilerinizi belirlemeniz talep edilecektir.
Bunlar, kendi seçtiğiniz bir kullanıcı adı, istediğiniz bir parola ve e-posta
adresinizdir.
2. Kayıt işlemi ayrıca Facebook, Twitter ve Google+ (münferiden ve/veya birlikte
"SocialID") gibi mevcut sosyal medya ağlarındaki erişim verileriniz de olabilir. Bu
durumda MyBosch Web Uygulaması için özel bir kullanıcı adı ve parola yerine,
seçilen sosyal medya ağlarının oturum açma fonksiyonları kullanılır, kullanıcının bu
ağlarda oturum açması gereklidir.
3. Kayıt verilerinizi gönderdiğinizde, bu kullanım koşullarını temel alan bir kullanım
sözleşmesini geçerli hale getirmek üzere bize bir teklifte bulunmuş olursunuz. Bu
teklifin kabul edilmesi tamamen isteğe bağlı bir karardır. Eğer kaydınız, makul bir
zaman içinde, girdiğiniz e-posta adresine gönderilen bir e-posta ile teyit edilmezse
teklifiniz artık bağlayıcı değildir. E-posta teyidinin gönderilmesiyle, üzerinde
karşılıklı anlaşılmış bir kullanım sözleşmesi yürürlüğe girer ve istenen erişimi sizin
için onaylarız. Onayın ardından MyBosch Web Uygulamasını bu kullanım koşulları
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çerçevesinde kullanmaya yetkili olursunuz. Bunun için önce onayı e-posta içindeki
linklere tıklayarak teyit etmelisiniz.
4. MyBosch Web Uygulamasına sadece bir defa kaydolabilirsiniz. Kaydınız, kullanım
hakkınız ve erişim verilerinizle birlikte kullanıcı hesabınız başkalarına aktarılamaz.
Prensip olarak kayıt esnasında kimliğinizi ve verilerinizi kontrol etmiyoruz. Bu
nedenle bir profil sahibinin, profil sahibi hakkında belirttiği verilerdeki kişi ile aynı
kişi olduğuna dair bir garanti vermiyoruz.
Bir SocialID sadece MyBosch Web Uygulaması ile bağlantılandırılabilir.
5. MyBosch Web Uygulaması içinde uygun fonksiyonlar bulunması halinde kullanıcı
profilinizi mevcut kullanım koşulları çerçevesinde istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgileri ilgili hizmet tanımı içinde bulabilirsiniz.
§3

Erişim Verilerinin Sorumluluğu
1. Parolanız da dahil erişim verilerinizin gizli tutulması ve üçüncü tarafların erişimine
kesinlikle açılmaması sizin sorumluluğunuzdadır.
2. Ayrıca erişim verilerinizin ve sunulan hizmetlerin kullanımının sadece sizin veya
sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanıldığını kontrol etmek de
sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkisiz üçüncü şahısların erişim verilerinizi bildiğini
veya ele geçirdiğini düşünüyorsanız, Sağlayıcıyı zaman geçirmeden bilgilendiriniz.
Lütfen dikkat ediniz: Erişim verileriniz ile gerçekleştirilen her kullanımdan
ve/veya faaliyetten sadece siz sorumlusunuz.

§4

Erişimin Blokajı
1. MyBosch Web Uygulamasında tüm alanlara veya münferit alanlara erişiminiz, bu
kullanım koşullarını ve/veya ilgili kanunları ihlal ettiğinize dair somut deliller
mevcutsa veya bu blokajda hakkımız olan bir menfaatimiz varsa bizim isteğimize
bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak bloke edilebilir. Blokaj hakkındaki karar
sırasında hak kazanmış olduğunuz çıkarlarınız uygun biçimde dikkate alınır.
Uyarılara rağmen bu kullanım koşullarını yeniden ihlal ederseniz, erişiminizi kalıcı
olarak bloke etme ve MyBosch Web Uygulamasını gelecekte kullanma hakkınızı
tamamen iptal etme hakkımız saklıdır.
2. Erişim hakkınız kalıcı olarak bloke edildiğinde bu konuda sizi bilgilendiren bir eposta alırsınız.
3. Geçici bir blokaj durumunda, blokaj süresinin sonunda veya blokaj nedeni ortadan
nihai biçimde kalktığında erişim yetkiniz yeniden etkinleştirilir ve bu konuda e-posta
ile size bilgi verilir. Sürekli olarak bloke edilmiş erişim yetkisi yeniden
etkinleştirilemez.

§5

Kullanımın Sonlandırılması
1. Bosch Global ID üzerinden kullanım hakkınızı, kayıt iptalini kullanarak istediğiniz
zaman feshedebilirsiniz. Biz de kullanım sözleşmesini on dört (14) takvim günü
içinde feshetme hakkımızı saklı tutuyoruz.
2. Bosch Global ID üzerinden kullanım sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda,
feshetme işleminin geçerli olmasından itibaren 30 takvim günü içinde ve ilgili yasal
veri saklama süreleri dolduktan sonra, kaydınız çerçevesinde oluşan tüm verileri
geri alınamaz biçimde silme hakkına sahibiz. Kişiye özel verilerde veri güvenliği
düzenlemeleri önceliklidir ve bu nedenle bunların daha önce silinmesi gerekebilir.
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§6

İzin Verilen Kullanım Kapsamı, Davranış Kuralları, Kullanım
Faaliyetlerinin Denetimi
1. Kullanım yetkiniz, MyBosch web uygulaması üzerinden (SocialID yardımıyla da
olabilir) erişimi mümkün olan içeriklere erişimle ve bu kullanım koşullarının
düzenlemeleri çerçevesinde, kullanıma sunulan fonksiyonlar kapsamında kullanım
ile sınırlıdır.
2. Kendi sorumluluk alanınızda, hizmetlerin sözleşmeye uygun olarak kullanılması için
gerekli teknik ön koşulların (özellikle donanım, web tarayıcısı ve internet erişimi)
temin edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Biz ya da ilgili hizmetlerin sağlayıcıları,
bu konuda danışmanlık vermekten sorumlu değiliz.
3. Bosch Global ID kullanılarak bize aktarılan veya uygulamada oluşan, kişisel
olmayan verileri, hiçbir sınırlama olmaksızın kullanma ve değerlendirme yetkisine
sahibiz.

§7

İçeriklerin Korunması, Üçüncü Taraf İçerikleri için Sorumluluk
1. Kayıt olunmasını takiben MyBosch web uygulaması üzerinden kullanılabilir hale
getirilen içerikler ağırlıklı olarak telif hakkı, marka ve rekabet kanunları ile veya diğer
koruyucu kanunlar ile koruma altındadır ve bizim, müşterilerimizin veya bu içerikleri
kullanımımıza açan üçüncü tarafların mülkiyetindedir. İçeriklerin oluşumu ve düzeni
de telif hakları kapsamında koruma altındadır. Bu içerikleri sadece bu kullanım
koşullarına uygun olarak ve MyBosch web uygulamasının belirlenen çerçevesi
dahilinde kullanabilirsiniz.
2. MyBosch web uygulamasının kullanımına ilişkin kayıt ve oturum açma sayfasında
bulunan içerikler kısmen bize ve kısmen diğer kullanıcılara veya diğer üçüncü
taraflara aittir. Kullanıcıların ve diğer üçüncü tarafların içerikleri aşağıda "Üçüncül
içerikler" olarak adlandırılmıştır.
3. Üçüncül içerikler için eksiksizlik, doğruluk ve kanuna uygunluk açısından
hiçbir kontrol yapmıyoruz ve bu nedenle üçüncül içerikleri eksiksizliği,
doğruluğu ve kanuna uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyor
ve garanti vermiyoruz. Bu, üçüncül içeriklerin kalitesi ve belirli bir amaca
uygunluğu açısından da geçerlidir.

§8

Veri Güvenliği, Güvenilirlik
Kişiye özel verilerinizi sorumlu biçimde kullanmak, kalite taahhüdümüzün bir
parçasıdır. Bu veriler tarafımızdan sadece yasal bir temel olduğunda veya sizden
onay alınması durumunda toplanır, işlenir ve kullanılır. Verilerinizin nasıl
kullanıldığına dair ayrıntıları, veri güvenliği kuralları kapsamında size bildiriyoruz.

§9

Sorumluluk Sınırlaması
1. MyBosch web uygulamasının kullanımı çerçevesinde, kasıt ve ağır ihmal nedeniyle
yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumu haricinde ve kişilerin hayatına, vücuduna
veya sağlığına bir zarar verilmediği sürece veya ürün sorumluluğu yasasına göre
garantiler veya taahhütler ihlal edilmediği sürece hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Ayrıca, yerine getirilmesi kullanım sözleşmesinin amacına uygun olarak
gerçekleştirilmesi için zorunlu olan ve kullanıcıların uyulacağına güvendiği
yükümlülüklerin ihlal edilmesine dair sorumluluk da sabittir. Temsilcilerimizin
yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda da aynısı geçerlidir.
2. Bu kurallara göre sorumluluğumuzun olmadığı ve sınırlı olduğu durumlar,
birimlerimiz ve temsilcilerimiz, özellikle çalışanlarımız için de aynen geçerlidir.
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§ 10

Bu Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi, Sözleşme Haklarının Aktarımı
1. Bu kullanım koşullarını uygun gördüğümüzde tüm sözleşme haklarının etkinliğiyle
birlikte değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikler, değişikliklerin planlanan
gerçekleştirme tarihinden en az 30 takvim günü önce size e-posta ile bildirilecektir.
Bildirimin size ulaşmasından sonra 30 gün içinde itiraz etmediğiniz ve itiraz süresi
dolduktan sonra hizmetleri kullanmaya devam etmeniz durumunda süre dolduktan
sonra bu değişiklikler geçerli sayılır. Kullanım hakları konusunda itiraz etmeniz
durumunda şimdiye kadarki koşullarla devam edilir. Bir itiraz durumunda Madde §
5 uyarında kullanım haklarınızı sonlandırma hakkınız saklıdır. Değişiklik
bildiriminde size itiraz hakkınız ve bunun sonuçları açıklanacaktır.
2. Sizinle olan sözleşmemizi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın,
MyBosch web uygulaması içinde ücretsiz olarak sunulan hizmetlerin kullanılması
ve bunlara ait kullanım koşulları ile ilişkili haklar ve yükümlülükleri, bizi bu hak ve
yükümlülüklerden kurtaracak biçimde Robert Bosch Power Tools GmbH'ya ve
Almanya’daki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki diğer Bosch Grubu şirketlerine
aktarma hakkına sahibiz. Robert Bosch Power Tools GmbH veya Almanya’daki ya
da dünyanın herhangi bir yerindeki diğer Bosch Grubu şirketleri , böylece sizinle
olan sözleşmemizde bizim yerimize geçebilir.

§ 11

MyBosch Web Uygulamasında Değişiklikler
MyBosch Web Uygulamasında ücretsiz olarak sunulan hizmetleri değiştirmek, yeni
hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak sunmak ve ücretsiz hizmetlerin ayarlarını
değiştirmek hakkına sahibiz.

§ 12

Genel Kurallar
1. İşletmeci olarak bizimle ilgili ayrıntılı bilgileri MyBosch Web Uygulamasının kayıt
sayfasındaki künyede bulabilirsiniz.
2. Herhangi bir uyuşmazlık halinde Almanya kanunları geçerlidir.
3. Ticari bir unvana sahipseniz uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili karar merci
sağlayıcının merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Ancak sizin
merkezinizin bulunduğu yerde dava açma hakkımız saklıdır.
4. Bu kullanım kurallarının biri geçersiz ise veya geçersiz hale gelirse diğer kuralların
geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar böylesi bir durumda, geçersiz hale gelen
kuralın yerine, ticari olarak mümkün olan en yakın sonucu sağlayacak ve yasal
olarak geçerli bir kural belirlemek için çalışmak zorundadır. Bu durum,
sözleşmedeki olası açıkların kapatılması için de geçerlidir.
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