KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

PROGRAM HAKKINDA
“Workinlot İnternet Yatırımları A.Ş” (bundan söyle “Platform Sahibi” olarak anılacaktır)
tarafından yürütülecek olan Workinlot Açık İnovasyon Hızlandırma Platformu (“Workinlot”),
girişimcilerin ve kurumların dijitalleşme ve yatırım stratejilerine uygun inovasyon süreci
geliştirerek söz konusu girişimlerin potansiyel destekçi ve yatırımcılarla buluşmasını
hedefleyen dijital bir platformdur.
Bu çerçevede, Workinlot, uygun teknoloji girişimlerini tespit ettikten sonra müşterilerini
teknoloji girişimleri ile bir araya getirerek, iş birliği, satın alma ve yatırım kararları konularında
tavsiyelerde bulunarak çözümler sunmaktadır.
WEB SİTESİ HAKKINDA
Workinlot çerçevesinde, https://workinlot.com web sitesi (“Site”) kullanıma açılmıştır. Site’ye
erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin
(“Kullanıcı”) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik
Politikası (“Politika”) metinlerini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.
Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda
gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul
etmektedir. Platform Sahibi olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük
önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Sitemizin
kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile
ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.
KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA
Site kullanıcıları, Site kapsamında Başvuru Formu kanalı ile ya da sair şekillerde kendi açık
rızaları dâhilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”)
kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu
bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Platform
Sahibi, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca
gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Platform Sahibi ile paylaştığını kabul edecek olup
herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.
Platform Sahibi olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve
yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi
tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi
ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.
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BAĞLANTI SİTELERİ HAKKINDA
İşbu Site’nin yasal sahibi Platform Sahibi olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin
yasal hakları ise bazı hallerde Platform Sahibine bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site’nin
herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit
edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibiniz iznine tabidir.
Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Program Sahibi, üçüncü partilere ait
site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini
ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu
tutulamayacağını bildirmektedir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Platform Sahibi, tüm hakların münhasıran sahibidir. Kullanıcı, bu hususu peşinen kabul
etmekle birlikte, kullanım esnasında, bu eserlerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ile manevi hakları
kullanma hakkının, eserlerin meydana getirildikleri andan itibaren kendiliğinden ve
münhasıran, 3. şahıslara devir yetkisi ile birlikte yer sayı süre itibariyle Platform Sahibi ’ne ait
olacağını ancak her durumda ihtiyaç duyulması halinde bu hakların Platform Sahibine devri ile
ilgili olarak 3. kişilerden alması gereken her türlü mali hak devir belgesini temin edeceğini ve
kendisi de gereken her türlü belgeyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÇEREZLER
Site kapsamında Platform Sahibi olarak tarafımızdan bir kısmı zorunlu olmak üzere çerezler
kullanılmakta olup çerez kullanımına dair detay bilgi Web Sitesi’nin Çerez Politikaları
metninden incelenebilecektir.
WEB SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Platform Sahibi dilediği zaman işbu Politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki
ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği değiştirebilecektir. Bahse
konu her türlü değişiklik Site ’de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu
değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi
sorumluluğunda olup Program Sahibinin bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai
sorumluluğu söz konusu değildir.
İLETİŞİM
Politika ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için
bizimle doğrudan hello@workinlot.com eposta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.
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