
Kullanım Kuralları ve Gizlilik Şartları Bildirimi 

Bu Kullanım Kuralları ve Gizlilik Şartları Bildirimi (“Bildirim”), 
http://store.matriksdata.com web sitesinin kullanımı ile veri toplama ve veri 
kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu web sitesi, Matriks Bilgi Dağıtım 
Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilmekte ve idare edilmektedir  (bundan sonra 
"Matriks" veya "biz" olarak anılacaktır). İşbu Bildirim, 
http://store.matriksdata.com sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden Matriks ile 
yaptığınız online alışverişlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik 
ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır.  

http://store.matriksdata.com adresini veya mobil uygulamasını kullanarak, 
gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan 
ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, Matriks’e sunmuş olduğunuz kişisel 
bilgilerinizin işbu Bildirim’de belirtilen şekilde Matriks, tedarikçiler ve/veya 
aracı kurumlar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş 
bulunmaktasınız. 

http://store.matriksdata.com sayfasını ziyaret etmek veya Matriks ürünlerini 
satın almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve 
site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş 
sayılırsınız. 

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, 
bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır. 
Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, unvanınız, şirket veya 
kuruluşunuzun adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş 
tanımınızla, şirketinizle ve kredi kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir.  

Belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığınız şirketler ve servis sağlayıcıları, 
şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmak amacıyla kişisel bilgilerinize 
erişebilir. Bu çalışanlar ve şirketlerin gizlilik ve güvenlik kısıtlamaları 
bulunmaktadır. Ancak işbu gizlilik ve güvenlik kısıtlamalarına rağmen kişisel 
bilgilerinizin herhangi bir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşların izinsiz erişimine 
veya kullanımına açılması halinde Matriks'e rücu edilmeyeceği ve Matriks'ten 
herhangi bir zarar talebinde bulunulmayacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiş 
sayılır.    
  
Kişisel bilgilerinizi kaydettiğinizde ya da başka bir şekilde, örneğin telefonla, e-
mail ile vs. verdiğinizde ya da bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak için 
online olarak kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu işlemlerin sonucu olarak, 
isminiz, e-mail ve posta adresleriniz, telefon numara(lar)ınız, adres ve 
telefonlarınız, ürün ilgi bilgisi ve mali bilgiler ve bazı durumlarda da 
düşünceleriniz ve kişisel tercihleriniz gibi kişisel bilgilerinizi bize verebilirsiniz. 

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz hizmetlerin 
sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.  
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün 
veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer 
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Matriks ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz. 
  
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul 
ettiğinizde veya http://store.matriksdata.com adresi belirtilen e-
postaları izlemek için tıkladığınızda özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri 
teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri 
gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-
posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal 
bağlantıları içerir.  

Matriks, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal 
gereklere uygun hareket etmek veya Matriks ya da siteye tebliğ edilen yasal 
işlemlere uymak; Matriks haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; 
Matriks çalışanlarının veya aracılarının, Matriks ürünü kullananların veya kamu 
güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna 
kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

Matriks, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel 
bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için 
çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol 
altında bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca 
Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Ödeme 
işlemlerinizi bankanın sağlamış olduğu güvenli sistem üzerinden yaparsınız.  

Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili 
bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya 
izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile 
paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Elektronik posta iletişiminde 
söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına 
alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin 
sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Web sitemizde Matriks tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar 
verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik 
ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve 
uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. 

Uluslararası internet yasaları, internet sitelerinde 13 yaşın altındaki gençlerin 
kişisel bilgilerinin toplanmasına sınırlar getirmektedir. Bu nedenle yaşınız 13'ün 
altında ise, http://store.matriksdata.com üzerinden satın alma işlemi 
yapamayacağınızdan velinizin onayıyla onun üyeliği üzerinden işlem 
gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" 
sağlanmaktadırlar. Matriks, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve 
eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler 
nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle Matriks, 
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üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, 
güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü 
bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, 
zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. 
 
Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer 
internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen 
bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri 
Matriks tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. 

Matriks, herhangi bir etkinliğin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim 
kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan 
dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Matriks’in diğer kullanıcılarının 
usülsüz ve saldırgan davranışları, hakaretleri konusunda sorumlu 
tutulamayacağını kabul eder. Matriks, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun 
davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla 
birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi 
sorumludur. 

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve 
bunların düzenlenmelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece 
Matriks’e aittir. Bilgiler, Matriks’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, 
kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir 
amaçla kullanılamaz.  

Bu Bildirim’i zaman zaman güncelleştirebiliriz. Topladığımız kişisel bilgileri 
korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak 
için bu Bildirim’i düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli 
şekilde kullanmanız bu Bildirim’i ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul 
ettiğiniz anlamına gelir.  

Ayrıca Matriks, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, 
bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını 
saklı tutar. 

Matriks servisleri ile ilgili detaylı bilgi almak, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek 
veya üyelikten ayrılmak için aşağıdaki erişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz: 

Posta Adresi: Kuştepe Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi K:12 D:39 34387 Şişli 
İSTANBUL  

E-posta Adresi : magaza@matriksdata.com  

Müşteri Hizmetleri: 212 354 5454 
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