KULLANIM KOŞULLARI
Ziyaret etmekte olduğunuz http://www.plussmarte.dk ve http://www.plussmarte.com
sitelerinde (“Site”) Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Smarte Teknoloji”)
kullanıcıları bilgilendirme amacı ile kurumsal bilgilerini yayınladığı bir Site olup tüm hakları
Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.‘ye (“Smarte Teknoloji”) aittir.
Bu Siteyi şahsen ya da bir tüzel kişilik adına ve namına kullanmanız Çerez Politikası ve
KVKK Aydınlatma Metni yle birlikte, varsa yürürlükteki ek koşullar da dâhil olmak üzere
bu Kullanım Koşullarında yer alan yazılı hukuki koşulları kabul ettiğiniz anlamına
gelmektedir.
Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu Siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte,
kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise
kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.
I. Açıklama
Site’ye erişen, herhangi bir şekilde kullanan/bağlanan tüm ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu
sayfada düzenlenmiş olan Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt
ederler.
Bu site ve sitede mevcut olan bütün bilgi, malzeme, hizmet ve araçlar dâhil olmak üzere her
türlü içerik, Smarte Teknoloji tarafından kullanıcıya bu Kullanım Koşullarını kabul etmeniz
şartıyla sunulmaktadır.
Smarte Teknoloji bu Sitede kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla “olduğu gibi, bulunduğu
gibi” esasıyla sunulan bilgilerin içeriğinin tam veya doğru olduğunu garanti etmemektedir. Bu
sitede sunulan bilginin hatalı, eksik veya güncel olmaması durumunda, Smarte Teknoloji
sorumluluk kabul etmeyecektir.
Smarte Teknoloji, bu sitedeki herhangi bir veriyi kullanmanızın Smarte Teknoloji’ye bağlı
olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların,
bu Site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir. Smarte
Teknoloji, bu Siteyi ziyaret etmelerinin bir sonucu olarak Kullanıcıların bilgisayar
donanımında veya başka cihazlarında veya yazılımlarında doğabilecek herhangi bir zarar
ve/veya bu zararın tazmininden kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Smarte Teknoloji’nin bu Sitedeki bilgileri güncelleme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte,
Smarte Teknoloji, Kullanıcılara herhangi bir ihbarda bulunmadan, herhangi bir zamanda
Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayınını
kısmen/tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı

tutmaktadır. Bu siteyi kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte
bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.
II. Site İçeriği ve Fikri Mülkiyet Hakları
Site İçeriği, sitede yer alan bütün bilgi, yazılım, marka, logo, yazılı metin, broşür, tanıtım
materyali, veri dosyası, haber, görüş, tavsiye, reklam, , duyuru, ses, müzik, video, fotoğraf,
görsel ve benzeri unsurlarından oluşmaktadır.
Bu Site ve Site İçeriğinde her bir unsurun fikri mülkiyet hakları ilgili yasal düzenlemelerle
Smarte Teknoloji adına korunmakta olup bu içeriklerin kullanma hakları da Smarte
Teknoloji’ye aittir veya Smarte Teknoloji bu malzemeleri sitesinde kullanabilmek için bir
üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almıştır.
Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu Siteden elde edilen herhangi bir verinin değiştirilmesi,
dağıtılması, aktarılması, yüklenmesi, lisanslanması ya da bunlar kullanılarak türev eserlerin
yaratılması dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitedeki içeriğin bütün diğer
kullanımları açıkça yasaktır. Smarte Teknoloji, yürürlükteki yasal düzenlemelere tâbi olarak,
bu Kullanım Koşullarına uyulmaması halinde bu Siteye erişimi herhangi bir ihbarda
bulunmadan durdurma veya askıya alma dâhil her türlü hakkını saklı tutmaktadır.
Sitede üçüncü şahıslara ait bilgilere ve alıntılara tanıtım amaçlı olarak yer verilebilir. Smarte
Teknoloji, bu Siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilme hakkını saklı tutmaktadır.
Site, üçüncü tarafların sahip olduğu ve işlettiği diğer sitelere bağlantı verebilir. Ancak, bu
üçüncü taraflar Smarte Teknoloji’ye bağlı olsalar bile, Smarte Teknoloji bağlantı verilen
sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir ve bu sitelerdeki malzemenin içeriği ya da
doğruluğuyla ilgili hiçbir fikir belirtmez. Kullanıcıların bağlantı verilen diğer Siteleri ziyaret
etmesi halinde, bu sitelerin kullanım koşullarının da kullanıcı tarafından incelenmesi önerilir.
Sitede yayımlanan bilgi ve veriler, Smarte Teknoloji tarafından açıklanmış ticari teklif
niteliğinde kabul edilemez. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve verilere dayanarak almış olduğu
tüm kararlardan şahsen sorumlu olup, bu kararların Smarte Teknoloji’yi hukuki ve cezai
olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
III. Sitenin Kullanımında Sınırlamalar
Bu siteyi yasadışı ya da bu Kullanım Koşullarıyla yasaklanmış bir amaç için kullanılamaz.
Aksi Smarte Teknoloji tarafından öngörülmedikçe, kullanıcıların işbu Siteyi veya Site
İçeriğini ürün/hizmet satışı, reklam verme dahil herhangi bir ticari faaliyete konu etme hakkı
yoktur.

İşbu Sitenin yasaklanmış bir amaç için kullanılması, güvenliğinin ihlal edilmesi ya da ihlale
teşebbüs edilmesi halinde Smarte Teknoloji ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yola
başvurabilir, dava açabilir.
Smarte Teknoloji, işbu Kullanım Koşullarını ve/veya ilgili yasal düzenlemeleri ihlal eden
gerçek veya tüzel kişi(ler)den yasalar uyarınca ileri süreceği her türlü hukuki ve cezai talepleri
ile bu kişilerin siteye erişiminin sonlandırılması hakkını saklı tutar.
IV. Diğer Düzenlemeler
Sitenin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir bölümden yararlanılması için ad,
soyad, IP bilgisi, e-posta adresi vb. nitelikte kişisel veriler siteye verilmiş, kaydedilmiş
olur/olabilir. Kullanıcı bu kişisel verilerin Smarte Teknoloji’ye karşı gizliliğini yitirdiğini ve
Smarte Teknoloji’nin ilgili yasal mevzuatta yer alan emredici hükümlere uygun olarak, yurt
içinde veya yurt dışında bu verileri üçüncü kişilere aktarabileceğini kabul etmiş sayılır.
Bu kapsamda bu Sitenin kullanımı ile ziyaret bilgilerinin toplanması, kişisel verilerinin
işlenmesi vb. hususlarda, lütfen bu Kullanım Koşullarının devamı niteliğinde olan Çerez
Politikası ve KVKK Aydınlatma Metnini okuyunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmek,
ilgili metinlerin de kabul edildiği anlamına gelmektedir.
V. Uyuşmazlıkların Çözümü
Sitenin kullanımından kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir. Türkiye
Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan
kullanıcılar da, Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türk kanunlarının
geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan
haklarından feragat etmektedirler.
Smarte Teknoloji’nin bu Kullanım Koşullarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak harekete
geçmemesi haklarından feragat anlamına gelmez ve Smarte Teknoloji’nin gelecekte ihlallerle
ilgili haklarını kullanmasını sınırlamaz.
Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul
(Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

VI. Dil

Bu Site, Site İçeriği, “Kullanım koşulları” ve bu Sitede yer alan diğer tüm metinlerin Türkçe
ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon
geçerli kabul edilir.
VII. Bilgi Edinme Hakkı
Sitede “İletişim” linki üzerinden erişim sağlayabileceğiniz kısımda yer verilen iletişim
kanalları üzerinden tarafımıza ulaşarak Kullanım Koşulları hakkında daha fazla bilgi
alabilirsiniz.
Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
I. Açıklama
Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (“Smarte Teknoloji”) yalnızca vermeyi
hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla, müşterilerinden zorunlu olarak alması
gereken bilgilerin yanında, gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin
imkân verdiği ölçüde işleme, saklama ve aktarma işlemlerine tabi tutabilmektedir. Smarte
Teknoloji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) düzenlemelerine göre
veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği bu hallerde, Kanundaki düzenlemelere ve özel hayatın
gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak gerekli
önlemleri almaktadır.
Smarte Teknoloji, KVKK’nın 6. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verileri toplamaz ve
işlemez.
Veri Sorumlusu: Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.
Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 6 Sarıyer, İstanbul
MERSİS No.: 772065208500013
Ticaret Sicil No.: 168228-5
Tel: 0212 276 15 44
Web sitesi: http://www.plussmarte.dk
Bu kapsamda Smarte Teknoloji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
(“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan düzenlemelere uyumlu olarak aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıyla aşağıda yer alan bilgilendirme metnini
bilgilerinize sunmaktadır.
II. Kişisel verilerinizin işlenme amacı
Smarte Teknoloji, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlara hizmet edecek şekilde sınırlı olarak
işlemektedir.
-

Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların
iletilebilmesi,
Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak kişiselleştirilmesi, geliştirilmesi,
güncellenmesi, sistemlere kullanıcı tanımlarının yapılması,
Diğer ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı,
pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri
memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin
tekliflerin paylaşılması,

-

-

Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin
seçilmesi,
Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
Pazar araştırması ve risk analizi yapılması,
Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan
ticari ilişkilerin yürütülmesi,
İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap
verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının
devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi ile iş
ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi
bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
Tarafımıza iletilen talep, şikayet ve önerilerin takibi, sonuçlandırılması ve geri bildirimde
bulunabilmek amacıyla,
Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru,
talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

III. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Smarte Teknoloji tarafından işlenen kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü
kişilere, yukarıda II. no’lu maddede yer alan amaçlar ve kanun ve kişisel verilere ilişkin
yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak aktarılır. İlgili üçüncü
kişiler şu şekildedir: İş ortaklarımız; tedarikçilerimiz; danışmanlar; müşteriler; ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, talep amaçlarıyla sınırlı olmak üzere
hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ile yargı organları; işyeri güvenliğinin
sağlanması amacıyla güvenlik şirketleri.
IV. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Smarte Teknoloji, yukarıda II. no’lu maddede yer alan amaçlar ve kanun ve kişisel verilere
ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak müşterilerinden
kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal
mercilerden ilgili kişilerin açık rızası ile gerekli durumlarda temin etmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel
verilerin işlenme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
yukarıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
V. İlgili kişinin hakları
Veri sahibi olarak KVKK hükümleri uyarınca Smarte Teknoloji’ye başvurarak aşağıdaki
haklarınızı kullanabilirsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVKK kapsamında sitede yer alan iletişim linki üzerinden yer alan iletişim kanallarını
kullanarak Smarte Teknoloji ile iletişime geçebilir, geri bildirimde bulunabilir ya da
sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu kapsamda iletilen başvurular, Smarte Teknoloji tarafından
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
İlgili başvurularda, bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir
şekilde dile getirilmemiş olması, başvurunun içeriğini destekleyici nitelikteki belgelerin hiç
veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin
eklenmemesi gibi durumlarda, yaşanacak gecikmelerden Smarte Teknoloji sorumlu
olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında Smarte
Teknoloji yasal haklarını saklı tutar.
VI. Çerezler
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun
şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri
nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Smarte Teknoloji Ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.

