LABİREN BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON
TOPLU SMS BAŞLIK KULLANIM HAKKI SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme Labirent bilişim telekomünikasyon sistemleri tic.li.şti tarafından hazırlanmış ve Toplu SMS
gönderim hizmetinin, Okullara kullandırılması ile ilgili olup, bu konuya ilişkin gerekli şart ve detayları içerir. İş bu
sözleşme kapsamında sistem aşağıda belirtilmiş olan OKUL/kurum tarafından kullanılacaktır.
Hizmet alan OKUL/KURUM :..........................................................................................................
Kurum Kodu /KUL ADI

: ....................................................

ADRES

:...................................................................................................................

İL/İLÇE

:..............................................

TELEFON

:...........................................

GSM NO

:..........................................

YETKİLİ ADI

:.........................................

OKUL, Toplu SMS’lerin içeriğinin; Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve güncel mevzuata, tüzüğe,
yönetmeliğe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Rekabet Kurumu karar ve düzenlemelerine ahlaka, kamu
menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini,
müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli, haksız rekabet yaratma amaçlı, tehditkâr, ırkçı, bölücü, saldırgan, ahlaksız,
uygunsuz, küçük düşürücü, emniyeti suistimal edici olmayacağını, üçüncü gerçek ve tüzel kişileri taciz ve tehdit edici,
onların kimliğine bürünerek ya da başka şekillerde onların gizlilik dâhil herhangi bir hakkını ihlal edici nitelikte
olmayacağını, belirli bir insan grubuna yönelik ciddi tehdit, şiddet veya hakaret içermeyeceğini, virüs içeren veya virüs
yayan ya da hasar vermek üzere tasarlanmış ya da bu kapasiteye sahip yazılım edinerek ya da yayarak LABİRENT
BİLİŞİM’in ya da üçüncü kişilerin yazılım, veri ya da donanımına hasar verici nitelikte olmayacağını, Kanunlar, Yüksek
Seçim Kurulu kararları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatına uygun olmayan siyasi propaganda
içermeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
OKUL, sözleşme kapsamında Toplu SMS göndereceği kişilere ait PSTN ve GSM numaralarının, yasal yollarla ve
söz konusu kişilerin rızası ile elde edildiğini, bu konuda Toplu SMS gönderdiği kişilerden gelecek her türlü talep, şikâyet
ya da iddia karşısında tüm yasal ve maddi sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, LABİRENT BİLİŞM ’in karşı
karşıya kalabileceği her türlü tazminatı üstlendiğini kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kapsamında, OKUL olarak
tüm şartları kabul ediyor ve LABİRENT BİLİŞİM hizmetlerini 1 (bir) yıl taahhütlü olarak kullanmayı talep ediyoruz.
İşbu sözleşme tarafımızdan okunarak __/__/____ tarihinde imzalanmış olup, taraflardan biri sözleşme
tarihinden en az 1 (bir) ay önce bildirmediği takdirde kendiliğinden 1 yıllık süreler halinde uzayacaktır.
TALEP EDİLEN MESAJ BAŞLIKLARI (11 karakteri geçemez)
1-…………………………………………
2-…………………………………………
3-…………………………………………
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Kullanıcıdan hangi kişisel bilgilerin toplandığı: Üyelik sistemi dahilinde, kullanıcılarımızdan ad-soyad, adres, telefon, eposta adresi gibi tüm iletişim bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler fatura düzenlenmesi ve siparişlerin müşterilere
ulaştırılması için talep edilmektedir.
Bu bilgilerin şirket tarafından nasıl kullanılacağı: Bilgileriniz ödeme, hizmet karşılama amacı ile kullanılmaktadır. Bilgileriniz
şirket bünyemizde, güvenli olarak korunmaktadır.
Şirketin verileri üçüncü taraf şirketlere nasıl aktardığı: Bilgileriniz tamamen kendi bünyemizde, hizmet verme ve müşteri
özlük bilgileri amacı dahilinde talep edildiği için, üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmaz.
Bu bilgilerin nasıl değiştirileceği veya silineceği ya da nasıl kapsam dışında kalınacağı: Müşteri üyelik bilgilerinde değişiklik
veya üyeliği silme işlemi ile birlikte, tüm bilgiler kullanıcının talebi ile gerçekleşmektedir.
Üyelik sistemin amacı: Üyelik sisteminde amaç, sadece siparişlerin tarafımıza ulaşmasıdır.
Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak
gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş
oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz
ulaşım LABİRENT BİLİŞİM personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
LABİRENT BİLİŞİM, sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece
herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
LABİRENT BİLİŞİM bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
LABİRENT BİLİŞİM in tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin
açıklanmasını istediğinde, SMS Vitrini bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.
Web sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz
içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki
kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik
maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve
servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan LABİRENT BİLİŞİM sorumlu
değildir.
LABİRENT BİLİŞİM, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların firmamızın
gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, LABİRENT BİLİŞİM e aittir.
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede
tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.
Müşterilerimiz, satın almış olduğu paket üzerinden gönderim yapmamışsa, mevcut paket için geri ödeme alabilir, mevcut
paketi farkını karşılayarak başka bir paket ile değiştirebilmektedir.
Web sitemize ve sistemimize üyelik hesabı açan tüm kullanıcılar bu maddeleri peşinen kabul etmiş sayılır.

Imzalı sözleşmeyi ve imzalayan yetkilinin kimlik fotokopisini,yetki belgesi ve yerleşim yeri belgesi ekleyerek
once WHATSAPP veya e-mail ile tarafımıza ulaştırınız. Ardından orjinal belgeleri ve sözleşmeyi posta adresimize
gönderiniz. Orjinal belge ve ekleri LABİRENT BİLİŞM’e ulaşmadığı veya belgelerde herhangi bir gerçeğe aykırılık tespit
edildiği taktirde LABİRENT BİLİŞM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin bu şekilde
feshedilmesi ABONE’nin sözleşmedeki diğer hükümlerinden kaynaklanan tazmin ve cezai şart sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz.
BAŞLIK ONAY VEREN TARAF

BAŞLIK TALEP EDEN TARAF

YETKİLİ İSMİ:

YETKİLİ İSMİ:

GÖREVİ:

GÖREVİ:

İMZA:

İMZA:

MÜHÜR/KAŞE

MÜHÜR/KAŞE
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