ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Tanımlamalar
a) Hizmet Sağlayıcı : www.kartviz.it internet sitesinin faaliyetlerini yerine getiren İzmir 2 Cad
47/16 Kızılay/Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Mustafa Berk Çörtoğlu
b) Üye: www.kartviz.it internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı
c) Servis: www.kartviz.it internet sitesinde sunulan elektronik kartvizit hizmeti
d) Modül : Servisin kapsamını arttırmaya yönelik Hizmet Sağlayıcının, Üye’ye ücretsiz ya da
ücretli olarak sunduğu yazılım eklentileri
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu en son güncellemenin yapıldığı 05.02.2021 tarihinden itibaren Hizmet
Sağlayıcı’nın sahibi bulunduğu web sitesi www.kartviz.it‘e Üye olan ve güncellenen sözleşmeyi
kabul etmiş varolan Üye’lerin Servis’ten yararlanabilme şart ve koşullarının belirlenebilmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.kartviz.it web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim
bilgilerinin doğruluğunu, Hizmet Sağlayıcının verilen bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak
zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder. Kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin hatalı
olması ya da noksanlığından kaynaklı Hizmet sağlayıcının, Üye ile iletişim kurmasını engelleyici
bir halin oluşması durumundan meydana gelecek zararlardan Hizmet Sağlayıcı’nın kusuru ve
sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin iletişim bilgilerinin güncelliği Üye’nin sorumluluğundadır.
3.2. www.kartviz.it web sitesi, kişisel verilerin paylaşıldığı bir platformdur. Üyenin, hangi verilerini
paylaşıp hangilerini paylaşmayacağı kendi kararıdır. Üye, üye olarak oluşturduğu ve kullanıcı adını
bilen herkes tarafından erişilebilen profil sayfasında, bu paylaştığı verilerin açık bir şekilde
yayınlanacağı bilincindedir. Bilgilerini paylaşması için bir zorlama bulunmamaktadır. Gizli
kalmasını istediği kişisel verilerini paylaşmamalıdır. Paylaştığı kişisel verilerinin korunması için
Hizmet Sağlayıcı elinden gelen imkanları kullanmakla sorumlu olmak ile birlikte Üye de mahrem
verilerini paylaşmayarak aynı özeni gösterir.
3.3. Üye, kayıt sırasında belirlemiş olduğu şifre gibi bilgilerini kimse ile paylaşmamalıdır, söz
konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri
ile üçüncü kişiler tarafından Hizmet Sağlayıcıya karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşısında
Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.4. Hizmet sağlayıcı, Üye’ye üyenin hizmet sağlayıcıya vermiş olduğu iletişim kanalları üzerinden
ürün ve hizmetleri hakkında kampanya/bilgilendirme/teklif v.b. duyuruları yapma hakkına sahiptir.
3.5. Hizmet sağlayıcı, üyeye ücretsiz olarak sunulan kullanım haklarını bildirim yapmaksızın geri
alma hakkına sahiptir.

Buna ek olarak; Hizmet Sağlayıcı,
3.5.1 Üye’nin gerçek dışı bilgilerle ya da başkalarının bilgileri ile kayıt
olduğunu, herhangi bir şekilde tespit etmesi durumunda,
3.5.2 Üye’ye sağlanan hizmetin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı bir şekilde
kullanılması durumunda,
3.5.3. Uygunsuz, aldatıcı, ahlaka aykırı şekilde kullanılması durumunda,
Bildirim yapmaksızın hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.
3.6. Hizmet sağlayıcı, Üye’ye sunmuş olduğu ücretsiz veya ücretli Modül’lerin kullanım haklarını
bildirim yapmaksızın geri alabilir. Doğacak hak ve yükümlülükler Modül’ün aktivasyonu sırasında
Üye’ye sunulmuş olan “Modül kullanım sözleşmesi” kapsamında belirtilmiştir.
3.7. Yasal mercilerin talep etmesi haricinde, Hizmet Sağlayıcı Üye hakkında sahip olduğu hiçbir
veriyi izinsiz bir şekilde paylaşmayacaktır. Üye’nin açık olarak yayınlanması için Hizmet Sağlayıcı
ile paylaştığı veriler bu madde kapsamında değildir.
3.8. Hizmet Sağlayıcı’nın sözleşmede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Hizmet Sağlayıcı, yapılan
değişiklikleri yeniden onaylanması için Üye’nin üye olurken sağladığı iletişim araçlarına bildirir.
Üye’nin, sözleşme değişikliklerini kabul etmemesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı’dan Servis’in
durdurulmasını talep edebilir. Hizmet Sağlayıcı’nın Üye’ye belirtmiş olduğu süre çerçevesinde,
Üye’nin sözleşme onayı vermemesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı Servis’i geçici olarak askıya
alma hakkına sahiptir.
3.9. Sözleşme hükümlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, Hizmet Sağlayıcı’nın elindeki
veriler baz alınarak çözülecektir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hizmet Sağlayıcı tarafından üyeliğinin iptal
edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir
hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız
olarak feshedebilecektir.
5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve
üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye
olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

