KULLANIM KOŞULLARI
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye (“biz” veya “Şirket”) ait www.kampanya.probest.com.tr
(“internet sitesi”) adresindeki internet sitesine erişim sağlayarak ya da bu internet sitesine üye
olarak, bu kullanım koşullarını ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, üye
olmadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz. Eğer buradaki koşulları kabul
etmiyorsanız internet sitesine üye olmamalısınız ve internet sitesini kullanmamalısınız.
Bu Kullanım Koşullar’ını kabul ederek, 18 yaşından büyük olduğunuzu ve internet sitesi üzerinden
paylaşılan tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit etmektesiniz.
İnternet sitesi üzerinden paylaşPğınız tüm bilgilerin şahsınıza ait olduğunu, telefon, e-posta adresi
gibi ileSşim bilgilerinin şahsınıza özel olduğunu, sadece şahsınız taraTndan erişildiğini ve kullanıldığını
ve bu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu onaylamaktasınız. Kampanyalardan faydalanmak ve
internet sitesini kullanmak amacıyla oluşturduğunuz üyelik bilgileri ve parolanın üçüncü taraﬂarla
paylaşılmayacağını, aksi durumda meydana gelebilecek sonuçlardan münhasıran sorumlu olacağınızı
kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Şirket herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın bu Kullanım Koşulları ve/veya bu
internet sitesinde aPWa bulunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapabilir, iyileşSrebilir ve/veya
bunları tamamen yahut kısmen kullanımdan kaldırabilir. Bu değişiklikler internet sitesinde
yayınlandığı andan iSbaren geçerlilik kazanmış sayılır. İnternet sitesini kullanmaya devam etmeniz,
üzerinde değişiklik yapılan Kullanım Koşulları’nı kabul eXğiniz anlamına gelir. Bu kapsamda, Kullanım
Koşulları’nda meydana gelen değişiklikleri takip edebilmek için, internet sitesini düzenli olarak
incelemeniz ve gözden geçirmeniz gerekSğini haPrlaPrız.
İçerik
Bu internet sitesi, tükeScilerin Şirket taraTndan başlaPlan kampanyalardan faydalanabilmesi içindir.
İşbu internet sitesinde yer alan/alacak herhangi bir bilgi tek başına bir sağlık durumunu veya bir
sağlık sorununu teşhis etmek için kullanılması tavsiye edilmemektedir ve sizin aksi yönde hareket
etmeniz durumunda bundan Şirket sorumlu tutulamaz. Söz konusu bu tür bilgiler internet sitesinde
yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini
almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya ﬁziksel problemin Pbbi tanısını koymak için
kullanılmamalıdır. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.
Bu internet sitesine erişiminiz ve kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul
etmektesiniz. Şirket, internet sitesi içeriğini istediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde
bulunulmasına gerek olmaksızın değişSrme ve/veya silme hakkını saklı tutar; internet sitesini
kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Şirket, bu internet
sitesinde doğru ve güncellenmiş bilgiler sunmak için makul çabayı harcar, fakat doğruluğu, geçerliliği
veya eksiksizliği için herhangi bir garanS vermez. Şirket, internet sitesinin kesinSsiz çalışacağı, her
zaman erişilebilir durumda olacağı, belirli bir amaca hizmet edeceği, hatasız ve arızalardan ari şekilde
çalışacağına yahut işbu Kullanım Koşulları’nda açıkça belirSlmeyen herhangi bir hususa ilişkin olarak
açık ya da kapalı olarak herhangi bir garanS vermez. Şirket internet sitesine erişimi geçici olarak
durdurabilir veya internet sitesini tamamen kapatabilir veya herhangi bir kullanıcının erişimini,
herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın geçici olarak ya da temelli engelleyebilir. Bu
durumda, Şirket’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt
etmektesiniz.
Şirket, internet sitesi kullanıcıları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışında kalan
üçüncü taraﬂarın eylemlerinden sorumlu tutulamaz.

Şirket, internet sitesinin üyeleri ve/veya kullanıcılar taraTndan eklenen herhangi bir içeriği veya
yorumu, hakaret yahut sair bir uygunsuzluk içermesi veya benzeri sebepler ile yayından kaldırma
hakkını ve ayrıca bu durumda ilgili kullanıcının üyelik ve erişimini iptal etme saklı tutar.
Kişisel Veriler
Şirket’imiz, üyelerinin ve ziyaretçilerinin gizliliğine saygı gösterir. İnternet sitesi ve üyelik sistemi
üzerinden sağladığınız bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında
kişisel veri niteliğinde olduğunu, söz konusu kişisel verilerinizin kampanyalardan faydalanabilmeniz
için ve işbu Kullanım Koşulları’nın ekinde yer alan Gizlilik PoliSkası kapsamında Şirket taraTndan
işlenmesine onay verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu internet sitesinden
faydalanmanız esnasında, sair kullanıcıların ve üçüncü taraﬂarın kişisel verilerini işlemeniz
durumunda söz konusu verilerin taraTnızca ayrı bir veri sorumlusu sıfaPyla işleneceğini ve bu verilerin
işlenmesi ile ilgili veri sahiplerini mevzuata uygun olarak bilgilendireceğinizi, gerekmesi halinde veri
sahiplerinin açık rızasını temin edeceğinizi, anılan yükümlülükleri yerine geSrmemeniz nedeniyle
Şirket’in muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde Şirket’in tüm
zararlarını ilk talepte tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Fikri Mülkiyet
www.kampanya.probest.com.tr internet sitesi, Şirket’e aiXr ve Şirket taraTndan idare edilmektedir.
İnternet sitesinde görünen Scari markalar, logolar ve alan adları dahil bileşenlerin her biri ve sitenin
tasarımı, ﬁkri mülkiyete dair mevcut yasalarca korunmaktadır ve üçüncü taraﬂarca kullanımı izne
bağlıdır. İnternet sitesi içeriğinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Şirket’in önceden
yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıPlamaz, çoğalPlamaz,
kullandırılamaz, değişSrilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz yahut ilSbasa neden olacak
şekilde benzeri oluşturulamaz. İnternet sitesinin tüm içeriği (meSn, veri, graﬁk, görüntü, logolar,
düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım, analizler ve sair unsurlar) Şirket’in ﬁkri ve sınai
mülkiyeSndedir; söz konusu eser niteliğini haiz tüm bu içerik üzerinde herhangi bir hak iddiasında
bulunmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. İnternet sitesinin içeriğine, tasarımına ve
yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı
ﬁkri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecekSr.
Üçüncü Şahıs Web Siteleri ve BağlanPlar
Bu internet sitesi, üzerinde kontrolümüz olmayan üçüncü şahıslara ait sitelere bağlanPlar ya da
referanslar içerebilir. Bu tür bağlanPlar sadece erişim kolaylığı için sağlanmışPr. Benzer şekilde, bu
internet sitesine Şirket’in kontrolü alPnda olmayan üçüncü şahıs sitelerinde bulunan bağlanPlardan
erişilebilir. Şirket bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği veya Türk
mevzuaPna uygunluğu ile ilgili herhangi bir garanS vermez veya bunu ifade etmez ve bu içerik veya
bilgilerden doğabilecek zararlar veya yararlanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Sorumluluk
Şirket, sizin Kullanım Koşulları’nı ihmal etmenizden veya sizin ya da diğer kişilerin hesabınızı
kullanarak üyeliklerine erişiminden kaynaklanan ya da hesabınızla ilgili her türlü etkinliğe bağlı olarak
(ihmalden ya da yanlış uygulamalardan kaynaklanan zararlar dâhil) ortaya çıkan tüm kayıpları,
harcamaları, zararları ve maliyetleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi kabul edersiniz.
Bölünebilirlik
Kullanım Koşulları’nda belirSlen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan
yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz

olduğu belirlenen maddeler ve hükümlerin geri kalan maddeler ya da hükümlerin geçerliliğini
etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirileceğini kabul edersiniz.
Uygulanabilir Hukuk ve Yargı Yeri
Bu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Mümkün olduğu takdirde, Şirket ortaya çıkabilecek tüm
ihSlaﬂarı iyi niyetle ve müzakereler yoluyla halletmek için en iyi çabayı sarf edecekSr. Bununla birlikte
ortaya çıkan ihSlaTn müzakereler yolu ile çözümünün mümkün olmadığı hallerde bu Kullanım
Koşulları’ndan doğan tüm anlaşmazlıklar, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri taraTndan
çözüme kavuşturulacakPr.

Bu Kullanım Koşulları en son 27/10/2020 tarihinde güncellenmişSr.

GİZLİLİK POLİTİKASI
1.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş (“biz” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfaPyla,
www.kampanya.probest.com.tr üyeleri ve ziyaretçilerinin bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı
duymakta ve bu iSbarla gerekli tedbirleri almak için elinden gelen gayreS göstermekSr. İşbu Gizlilik
PoliSkası’nın amacı tüm hakları ve işleSlmesi ŞirkeS’imize ait olan www.kampanya.probest.com.tr
(“internet sitesi”) adresli internet sitesinde kullanıcı ve ziyaretçiler taraTndan Şirket’imiz ile
paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine ilişkin
koşul ve şartları tespit etmekSr.
Gizlilik PoliSkası, Üyelik Koşulları ile bir bütün olup, Üyelik Koşulları ile birlikte dikkatli bir şekilde
okunmalıdır. Eğer burada belirSlen Gizlilik PoliSkası’nı kabul etmiyorsanız, lümen üye olmayınız ve
bize herhangi bir kişisel bilgi vermeyiniz.
2.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, internet sitesine girdiğiniz kişisel
verilerinizin (örneğin; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi vb.) Şirket taraTndan Üyelik
Koşulları kapsamında size karşı yükümlülüklerini yerine geSrebilmesi ve kampanyalardan gereği gibi
faydalanabilmeniz için, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine geSrmesi ve meşru menfaatleri
nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanabilecek ve işlenebilecekSr.
3.

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirSlen amaçlar dahilinde Şirket’in yurSçinde ve/veya yurtdışındaki iş
ortaklarına, tedarikçilerine, işSraklerine, kampanya dahilinde bilmesi gereken kişilere, diğer internet
sitesi kullanıcılarına ve yurSçinde ve/veya yurtdışında bulunan veri saklama sistemlerine KVKK’nın 8.
ve 9. maddelerinde kapsamında aktarılabilecekSr.
4.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesini kullanmanız esnasında, sözlü, yazılı ve sair elektronik ortamlarda
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in akdetmiş
olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine geSrebilmesi
gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirSlen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu meSnde belirSlen amaçlarla
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5.

Veri Güvenliği

Şirket, ilgili mevzuapa belirlenen veya işbu Gizlilik PoliSkası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli ve
makul teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.
Öte yandan, yasal açıdan gereken hallerde, resmi bir makamın talepte bulunması halinde ve/veya iyi
niyet çerçevesinde - gizliliğe ilişkin menfaatlerinizi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmak sureS
ile (a) yasal koşullara veya hukuki süreçlere riayet etmek; (b) sahip olduğumuz haklarımızı korumak;
(c) bir suçu önlemek; veya (d) kullanıcıların kişisel emniyeSni veya umumu korumak açısından gerekli
olduğuna inandığımız hallerde internet sitesine ileXğiniz bilgileri resmi makamlara ve yetkililere ifşa
edebileceğimizi bildirmek isteriz.
6.

Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, veri sahibi sıfaPnı haiz üyeler ve ziyaretçiler; a) Kişisel veri
işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelSlmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e)
Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g)
İşlenen verilerin münhasıran otomaSk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureSyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iSraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipSr.
Haklarınızı kullanmak için Şirket’in Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No.4 Maslak Sarıyer/İstanbul
adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirket’e iletmeniz
durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak
cevaplandıracakPr. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın
üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreS alınabilir. Başvuruya cevabın CD, ﬂash bellek gibi bir
kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeS kadar ücret alınabilecekSr.
7.

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri

İnternet sitesi, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlanPlar içermektedir.
Şirket’imiz, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu
değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl

topladıklarını, kullandıklarını ve paylaşPklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Şirket’imiz, diğer internet
sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhüpe bulunmamaktadır.
8.

Gizlilik Poli[kası Değişiklikleri

Şirket, Gizlilik PoliSkası’nı, güncellemek sureSyle her an değişSrebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik
PoliSkası’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz.
İnternet sitemizi ziyaret ederek ve üye olarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

