KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.

Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Konak mah Biletçi sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde faaliyet gösteren
KR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC A.Ş. (“KR BİLİŞİM ”) ile kullanıcı kaydı bölümünde detayları ile
belirtilen gerçek kişi tacir/tüzel kişi tacir ( “Kullanıcı(lar) ”) arasında KR BİLİŞİM ‟ya ait olan www.hamilinden.com
adlı web sitesi (“www. hamilinden. com”) üzerinden Kullanıcıların faturalı çek ve/veya fatura alacaklarının banka
veya faktoring şirketleri tarafından finansmanına yönelik sağlanabilecek hizmetler öncesinde KR BİLİŞİM
tarafından aşağıda belirtilen şartlarda hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak hazırlanmış olup imza altına alınmış
sayılacaktır.
İşbu Sözleşme kapsamında KR BİLİŞİM ve Kullanıcı birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
2.

Sözleşme’nin Konusu

2.1.

İşbu Sözleşme‟nin konusu Kullanıcılar ın , finans kuruluşlarınca (“5411 Sayılı Bankacılık Kanunu‟na tabi
Bankalar ile 6361 Sayılı Kanun‟a tabi Faktoring Şirketleri” ) sunulacak finansman hizmetlerinden yararlanmak
ve faturalı çek ve/veya fatura alacaklarını tahsil edebilmek için , “www.hamilinden.com” internet sitesini
kullanması , Kullanıcılar tarafından, bahse konu faturalı çek ve/veya fatura alacaklarına ilişkin bilgilerin
www.hamilinden.com adlı web sitesine girişinin yapılması ve www.hamilinden.com sitesine üye finans
kuruluşlarından istediklerini seçmek suretiyle alacaklarının finansmana konu edilmesi ile bunun için
Kullanıcıların www.hamilinden.com sitesine giriş yapacağı verilerin KR BİLİŞİM
tarafından
www.hamilinden.com sitesi üzerinden finans kuruluşlarına yönlendirilmesi işlemine Kullanıcıların muvafakat
etmesidir.

2.2.

Kullanıcı tarafından www.hamilinden.com adlı web sitesine giriş yapılan bilgilerin doğru olması esastır. Bu
bilgiler finans kuruluşları tarafından sunulacak finansman tekliflerinde temel alınacağı için bu bilgilerin
eksiksiz/hatasız ve doğru girilmesi gerekmektedir.

2.3.

KR BİLİŞİM , Kullanıcılarına bildirimlerde bulunmak veya bülten göndermek için e-posta, cep telefonu vb.
iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle
onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.

3.

KR BİLİŞİM ’in Beyan ve Sorumlulukları

3.1.

KR BİLİŞİM , Kullanıcı tarafından www.hamilinden.com adresi üzerinden işbu Sözleşme‟nin 2. maddesi
çerçevesinde belirtilen amaç ile finans kuruluşlarından endikatif finansman teklifi alıp almama hakkına
sahiptir.

3.2.

KR BİLİŞİM tarafından finans kuruluşlarından alınacak endikatif nitelikteki finansman teklifi bilgi amaçlı olup
hiçbir şekilde KR BİLİŞİM ve ilgili finans kuruluşlarını bağlamaz.

3.3.

KR BİLİŞİM işbu Sözleşme tahtında sağladığı hizmet içerisinde bulunan Kullanıcı verilerinin içeriklerinden,
bu içeriklerin hatalı kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya
manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KR BİLİŞİM hizmetlerinde meydana gelebilecek olan
kesinti gibi durumlar halinde oluşabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.
KR BİLİŞİM , işbu Sözleşme tahtında “www.hamilinden.com adresinde verdiği hizmetleri durdurma, zaman
içinde değişikliğe gitme, iptal etme ya da sona erdirme hakkını her zaman saklı tutar. KR BİLİŞİM bu
işlemleri Kullanıcı ‟ya haber vermeden gerçekleştirme hakkını ve yetkisini haizdir.

3.4.

4.

Kullanıcı ’nin Beyan ve Sorumlulukları

4.1.

Kullanıcı , “www.hamilinden.com adlı web sitesine giriş yapacağı kişisel verileri (yüklenen kimlik bilgileri ,
kimlik numarası, e mail adresi, iletişim bilgileri , şirket unvanları , vergi numaraları , mersis numaraları , şirket
iletişim bilgileri , şirket türü ve faaliyet alanına ilişkin bilgileri , şirket logoları, şirket fotoğrafları , ticaret sicil
gazetesi , imza sirkülerleri , oda kayıt belgesi , vergi levhası , adres kayıt belgesi vs gibi kişisel veriler ) ile
faturalı çek ve/veya fatura alacaklarına ilişkin bilgilerini
doğru ve eksiksiz bir şekilde
sağladığını/sağlayacağını taahhüt eder.

4.2.

Kullanıcı işbu Sözleşme tahtında sağlanacak finansman bilgilerinin endikatif nitelikte olduğunu, söz konusu
teklifin KR BİLİŞİM ve ilgili finans kuruluşlarını kesinlikle hukuken bağlamayacağını kabul eder.

4.3.

Kullanıcı , işbu Sözleşme tahtında KR BİLİŞİM ‟den aldığı hizmet karşılığında edindiği bilgi ve belgeleri sınırlı
ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz.

4.4.

Kullanıcı , KR BİLİŞİM tarafından kendisine reklam amaçlı olarak bilgi mailleri ve görselleri gelebileceğini,
ayrıca anket çalışmaları kapsamında KR BİLİŞİM tarafından kendisine sorular yöneltilebileceğini, bu
sorulara vereceği cevapların finansman kuruluşlarına pazarlama aracı olarak kullanılabileceğini , sözleşme
öncesinde de bu konuda gerekli ve yeterli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

5.

Süre ve Bedel
İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup Kullanıcı tarafından www.hamilinden.com adlı web sitesinden
kullanıcı hesabının kapatılmasına yönelik işlem yapılması ile sona erecektir. Ancak KR BİLİŞİM her zaman
bildirimsiz olarak işbu Sözleşme‟yi tazminatsız bir şekilde sona erdirme hakkına sahiptir.
Kullanıcı, kişisel verilerini , fatura ve/veya faturalı çek bilgilerini www.hamilinden.com web sitesine
giriş yaparken, web portalında dilerse ücretli ya da ücretsiz olarak bilgilerini yükleyebilir. Ancak, her
ne sebeple olursa olsun finansman kuruluşlarından herhangi bir teklif alınması ya da alınmaması
halinde kullanıcı, ödediği bedelin iadesini talep edemeyecektir.
Gizlilik ve Verilerin Paylaşılması

6.1.

İşbu Sözleşme‟nin 6.3. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında korunan "Gizli Bilgi"; fikri
mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler ile ticari ilişki yürüten Taraflar‟a ait her türlü ticari sır, ürün listesi, bilgi, belge
ve benzeri her türlü bilgi, belge ve malzeme ile ekran görüntüsü, www.hamilinden.com
raporu,
www.hamilinden.com çalışma prensiplerine ilişkin tüm bilgiler, iş akışı, sunumlar, www.hamilinden.com a
yüklenecek tüm bilgiler ve Finans Kuruluşları‟ nın www.hamilinden.com üzerinden sunduğu Finansman
oranlarını kapsamaktadır. Aksi Taraflarca açıkça yazılı olarak belirtilmediği müddetçe, Taraflar‟ın herhangi bir
Taraf‟a işbu Sözleşme kapsamında tevdi ettiği ve/veya yazılı olarak veya şifahen bildirdiği ve/veya sair
herhangi bir usul ile ilettiği (elektronik ortamda gönderilenler de dâhil) her türlü bilgi ve belge de Gizli Bilgi‟dir.
Kanunlardan doğan zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile Taraflar, veri sahibi Taraf‟ın yazılı onayı olmaksızın
Gizli Bilgi‟yi; (i) büyük bir gizlilik içinde korumayı ve her türlü makul önlemi almayı,(ii) herhangi bir üçüncü
kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı,
doğrudan veya dolaylı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetin amaçları dışında hiçbir şekilde
kullanmamayı ve (iv) basın yayın organları veya medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacı
ile kullanmamayı, ifşa etmemeyi, KR BİLİŞİM ‟i referans göstermemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu
yükümlülüğe aykırı davranan Taraf diğer Taraf nezdinde doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlü
olacaktır.

6.2.

Kullanıcı hiçbir suret ve şartta işbu Sözleşme ile koruma altına alınan KR BİLİŞİM ‟e ait fikri mülkiyet hakları
ile ticari sır niteliğindeki bilgileri KR BİLİŞİM ‟in sektörde mevcut rakip ya da rakipleri paylaşmayacağını, aksi
durumda KR BİLİŞİM ‟in tüm zararlarını tazmin yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.3.

Taraflar, Kullanıcı ‟ye ait verilerin ve www.hamilinden.com a yüklenen tüm bilgi ve belgelerin Finans
Kuruluşu ve Alıcı ile paylaşabileceğini, Kullanıcı ‟nin de bu veri paylaşımına muvafakati bulunduğunu ve
böyle bir paylaşımın işbu maddenin ihlali olmayacağını kabul ve beyan eder. Diğer taraftan Kullanıcı , işbu
Sözleşme ile KR BİLİŞİM ile KR BİLİŞİM „e www.hamilinden.com adresi üzerinden paylaşacağı tüm
kişisel/şirket bilgileri ile finansmana konu etmeyi planladığı ve paylaştığı faturalı çek ve/veya faturalarına ait
tüm bilgileri KR BİLİŞİM tarafından saklanmasına, KR BİLİŞİM ‟in hissedarları ve grup şirketi dâhil üçüncü
kişiler ile paylaşılmasına, bu bilgilerin işlenmesine muvafakat etmektedir.

6.4.

KR BİLİŞİM , işbu Sözleşme tahtında belirtilen hizmetlerin verilmesi sırasında, tüm kişisel verilerin Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak işleyeceklerini, hizmetler
kapsamında elde edeceği kişisel verileri işlerken bu verilerin güvenliğini kanunun gerektirdiği şekilde
sağlamak için bütün gerekli önlemleri alacaklarını ve bu verileri Sözleşme süresince ve sonrasında işbu
Sözleşme ile aksi düzenlenmediği ve/veya sonradan diğer Taraf‟ın yazılı onayı olmaksızın Sözleşme konusu
dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt eder

7.

İletişim ve Bilgi Adresleri

7.1.

Taraflar konusu işbu Sözleşme‟den kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar www.hamilinden.com adlı web
adresinde paylaşılan adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu
adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
KR BİLİŞİM , işbu Sözleşme süresi içinde ,
Kullanıcı tarafından kullanıcı kaydı yapılırken
www.hamilinden.com web sitesi üzerinde bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı ve ihtar
gönderebilir. Kullanıcı söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında
bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2.
7.3.

8.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

8.1.

İşbu Sözleşme bununla birlikte 8 (sekiz) madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak
imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Kullanıcı nin www.hamilinden.com adlı web adresinde bulunan
Kabul ediyorum penceresine basması ile gerçekleşmiş Kabul edilir.).
İşbu Sözleşme‟nin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri

8.2.

ve İcra Daireleri yetkilidir.

