Sosyal Medya Kullanım Koşulları
Kullanım Şartları
Bu şartlar, HızlıPara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş ’ye ait olan ve kuikpara markası
tarafından web sitesi ve sosyal medya sayfaları yönetilir. Sosyal Medya hesaplarımıza erişerek
‘’kuikpara’’ tarafından oluşturulan bu şartlara ve yönergelere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu
şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, Sosyal Medya hesaplarımızı kullanmayın veya bunlara
erişmeyin.

Bildirim
Sitelerimizde yayınlayabileceğiniz/paylaşabileceğiniz herhangi bir içerikle ilgili olarak kuikpara’nın
Sosyal Medya İlkelerine uymayı ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir içeriği revize
etme ve/veya silme hakkımıza uymayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, web sitemiz üzerindeki
faaliyetlerinizin yürürlükteki herhangi bir kanunu, geçerli düzenlemeyi veya “kuikpara” şart ve
yönergelerini ihlal etmeyeceğini ve web sitemizin izinsiz kullanımının veya bir sitede yayınlanan
herhangi bir bilginin kötüye kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu kabul etmektesiniz.
Sosyal Medya hesaplarının Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve ilgili düzenlemelere uygun olarak
kullanılması, yürürlükteki mevzuata göre suç olarak nitelenebilecek veya başkalarının kişilik haklarını
ihlal eden paylaşımlardan kaçınılması, Kişisel Verilerin ve Ticari sırların korunmasına dikkat edilmesi,
aksine aykırı hareket edenlerin bundan kişisel olarak sorumlu olacakları, bu tip hukuka aykırı
davranışlar nedeniyle, hakları ihlal edilen kişiler veya yetkili adli veya idari kuruluşlar tarafından ,web
sitesinin sahibi ve bağlantılı sosyal medya hesaplarının yöneticisi olan Hızlıpara ’ya yöneltilebilecek
her türlü talep, ceza veya yaptırımların, hukuka aykırı paylaşım yapan kişilere rücu edileceği önemle
duyurulur.

Telif Hakkı
Sitelerimizde sağlanan içeriğin mülkiyeti “kuikpara ”ya aittir ve şunları yapmamalısınız:
•

Aksi belirtilmedikçe materyalleri değiştirmek veya kopyalamak,

•

Materyalleri herhangi bir ticari amaç veya herhangi bir kamuya açık sergileme (ticari veya
ticari olmayan) için kullanmak,

•

Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak ve

•

Materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka bir sunucuda "yansıtmak".

Sorumluluk Reddi
Web sitemizde sağlanan bilgi ve içerik, bir satış teklifi veya başka bir talep olarak değil, bilgilendirme
amaçlıdır. "kuikpara", web sitemiz ve sosyal medya sayfalarımızda yetkili yöneticileri olmayan
çalışanlar veya aracılar tarafından yapılan gönderiler ve kullanıcılar tarafından yayınlanan hiçbir
içerikten sorumlu değildir. Başkaları tarafından yayınlanan içerikler “kuikpara” tarafından
düzenlenmez ve mutlaka “kuikpara’’nın görüşlerini veya pozisyonlarını temsil etmez.
Ayrıca;
Sosyal Medya hesaplarımızda yer alan saldırgan, aşağılayıcı, alakasız veya uygunsuz her türlü dil
kuikpara tarafından kaldırılacaktır.

Tartışma konusu ile ilgisi olmayan veya spam olarak görülen her türlü yorum ve paylaşımlar kuikpara
tarafından kaldırılacaktır.
kuikpara tarafından aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, kanallarımıza eklenen metin veya bağlantı verilen
resim, video, ses, belge vb. dosyaları içerebilecek üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan içerikleri
tanımayacağız/onaylamayacağız veya sorumluluk almayacağız.
Gizlilik
Sitelerimiz aracılığıyla toplanan içerikle ilgili olarak “kuikpara”, sitelerimizin üçüncü taraf
sunucularının geçerli gizlilik politikalarına uyar. kuikpara sitesini ziyaret ederken aynı zamanda
“kuikpara” hüküm ve koşullarına da tabi olduğunuzu lütfen unutmayın.
Kısıtlamalar
kuikpara'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan materyallerin kullanılmasından veya
kullanılamamasından doğacak zararlardan, söz konusu zararın olasılığı “kuikpara “ya sözlü veya yazılı
olarak bildirilmiş olsa dahi “kuikpara” hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ek olarak, bu şartlara veya diğer geçerli yönergelere uymamanızdan, sitelerimizde bulunan teknik,
yazılım veya insani hatalardan, arızalardan kaynaklanan kayıp ve hasarlardan “kuikpara” hiçbir şekilde
sorumlu olmayacaktır. Web sitemizi ve sosyal medya sayfalarımızı kullanmanızdan veya geçerli
yönergelerin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs iddiasıyla ilgili olarak “kuikpara” ve
çalışanlarını tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.
Site Değişikliği veya Fesih
“kuikpara”, önceden haber vermeksizin istediği zaman Sosyal Medya hesaplarının özelliklerini,
içeriğini ve işlevselliğini değiştirebilir veya sitelerinden herhangi birini tamamen feshedebilir. Bu
tamamen “kuikpara ”nın takdirinde olacaktır...
Site "Kullanım Koşulları" Değişiklikleri
“kuikpara” bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin siteleri için
revize edebilir. Bu siteleri kullanarak, bu Kullanım Koşullarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul
etmektesiniz. Bu şartlarda yapılacak herhangi bir değişiklik, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli
olarak sayılacaktır.
İlişki
Sosyal Medya hesaplarının erişiminin siz ile “kuikpara” arasında herhangi bir ajans veya ilişki
oluşturduğu kabul edilemeyecektir ve bu şartlar herhangi bir üçüncü şahsa hak
vermemektedir. Ayrıca, web sitemiz ve sosyal medya sayfalarımıza erişiminiz ve kullanmanız
sırasında, "kuikpara" ile aranızda olabilecek herhangi bir mevcut ilişkinin ötesinde, doğası gereği gizli
veya güvene dayalı hiçbir ilişki kurulamayacağını da kabul etmektesiniz.

Yapmanız Gerekenler
Sorumlu Olun: Gönderilerinizin ilgili yasa, kural ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak
sizin sorumluluğunuzdadır. Sosyal medya platformlarınızın kurallarını bilin ve bunlara uyun.
Kendinizi Koruyun: Çevrimiçi olarak paylaştığınız kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi
konusunda dikkatli olun.
Unutmayın! yazdıklarınız sizin sorumluluğunuzdadır. Bu yönergeye ve işinizin hedeflendiği yer için
geçerli olan yasalara uymamanız sizi kuikpara ile olan ilişkinizi riske atacaktır.

Etik Davranın: Çevrimiçi topluluklara katılırken gerçek ifadeler kullanın. Kendinizi yanlış tanıtmayın.
İlişkinizi Açıklayın: İş sorumluluğu alanınıza giren işle ilgili konulardan bahsediyorsanız kuikpara ile
olan bağlantınızı açıklamanız gerekir. kuikpara ile olan ilişkiniz konusunda şeffaf olmalısınız.

Asla Açıklamamanız Gerekenler
Rakamlar: Kamuya açık olmayan finansal veya operasyonel veriler (buna; stratejiler, tahminler ve
üzerine dolar rakamı eklenmiş çoğu şey dahildir.). Kamuya açık bilgi değilse, paylaşmak kesinlikle
yasaktır.
Kişisel Bilgiler: Müşterilerimizle ilgili kişisel bilgileri asla paylaşılmamalıdır. Daha fazla bilgi için
Müşteri Bilgilendirme Politikaları’nı okuyunuz.
Hukuki Bilgiler: Hukuki bir konu; hukuk davası veya avukatlara danışılması gereken bir konu var ise
üçüncü kişiler ile asla paylaşmamalısınız.
Başkasına ait olan her şey: Telif hakkıyla korunan yayınlar ve reklamlar ve görseller kuikpara’nın ticari
markası olan tüm logolar veya diğer çalışmalar dahildir.
Gizli Bilgiler: Gizli veya çok gizli olarak kabul edilen bilgileri asla yayınlamayınız.

