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GİZLİLİK, KULLANIM VE TELİF HAKLARI
Sitemizin tüm hakları EMODA Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti'ye (EMODA)
ait olmakla birlikte bu siteyi ziyaret eden müşterilerimiz aşağıda yer alan şartları kabul
etmiş sayılırlar.
1- Emoda Yazılıma ait web sitesi sayfalarında kişisel herhangi bir bilgi vermeden
dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve içerikleri, sektörden bilgiler vb sitede
bulunan tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.
2- Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden
temin edilecektir. Kişisel bilgi ve verileriniz, onayınız olmaksızın transfer edilemeyecek
ve hukuki anlamda sorumluluk doğurmadığı sürece tarafımızca muhafaza edilecektir.
Bunun dışında bilgi ve veri paylaşımı söz konusu olmayacaktır.
3- Emoda Yazılım ile mail yoluyla yapılacak iletişimlerde firmamızla iletişim kuran kişi
ve kurumlar elektronik posta güvenliğinden kendileri sorumlu olacaklardır. Bundan
dolayı Emoda sorumlu tutulamaz.
4- Web sitemizden, firmamız tarafından kontrolü sağlanmayan sitelere bağlantılar
verilebilir. Bu sitelerin ziyareti halinde, ilgili siteyi kullanan kişi ve kurumlar o sitenin
güvenliğini ayrıca gözden geçirmelidirler. Diğer firmalar tarafından sağlanan bilgi
güvenliği şartlarından firmamız sorumlu tutulamayacaktır.
5- https://www.emodayazilim.com internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri,
sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden
bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını EMODA saklı tutar.
6- Emoda yazılım İnternet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluklarını, yeterlilik düzeyini
ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler
nedeniyle sorumluluğu, kabul etmemektedir. Bu bilgilerle Emoda yazılım 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 açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
7- İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,
kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya
sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan
ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan,
Emoda yazılım ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar
edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
8- İnternet sitesinden verilen bağlantılarda ve diğer İnternet sitelerindeki
bağlantılardaki her türlü risk, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu
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ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Emoda Yazılım tarafından
araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
Bu gibi durumlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki mesuliyet, kullanıcının
kendisine aittir.

TELİF HAKLARI
Emoda web sitesinin tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve sunduğu bilgiler
ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik
yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları Emoda Yazılım’a aittir. Hiçbir
organizasyon ya da kişi, Emoda web sitesinde kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan,
sunulan parçaların ya da tamamının EModa Yazılım’ndan yazılı izin alınmadığı
müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz,
değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Üçüncü şahıs ve/veya
firmalara ait materyaller dışında kalan, Emoda Yazılım’a rekabet avantajı sağlayan
bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer
mülkiyet hakları Emoda Yazılım’a aittir. Yapılacak alıntılara Emoda Yazılım’ın kaynak
gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.

