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Hizmet koşulları
Bu belge, Kullanıcı olarak sizle Betdox'ı hayata geçiren şirket arasında Betdox'ı ve üzerinden sağlanan hizmetleri
kullanmanızla ilgili yasal bir anlaşmadır. “Yasal anlaşma”, koşullarını kabul etmenizle beraber bu anlaşma
hükümlerinin aramızdaki ilişki için bağlayıcı olacağı anlamına gelir.
Daha anlaşılır olmak adına, “Kullanıcı,” “siz,” “sizin” gibi terimler siz Kullanıcıyı ifade etmektedir. “Biz,” “bizim,”
“bize” gibi terimler, bu belgede belirtildiği şekilde Betdox'ın sahibi olan ve yöneten şirketi ifade eder. “Betdox”, sahibi
olduğumuz ve www.Betdox.com URL adresinden ve alt alan adlarından ulaşabileceğiniz web sitesini ifade eder.
“Anlaşma”, bu belgeyi ve zaman zaman üzerinde yapılabilecek değişiklikleri ifade eder. Anlaşmanın sonundaki
“Tanımlar” bölümünde diğer terimlerin anlamları açıklanmıştır.
Anlaşmanın Kabul Edilmesi
Betdox'ı kullanabilmek için, bu Anlaşmayı dikkatle okumanız ve kabul düğmesine basarak kabul etmeniz şarttır. Bu
Anlaşmayı kabul etmezseniz, Hizmeti kullanamazsınız.
Betdox hakkında bilgiler
Betdox, Sahibinin yazılımını bir hizmet çözümü (Saas) olarak sunduğu bir çevrim içi alandır ve profesyonellere kendi
oyun veya kumar Yazılımlarını kurmak için gereken teknik araçları
(ayrıca istatistik, canlı scout verileri ve diğer kurumsal analiz araçlarını da) sunar. Bu profesyoneller aynı zamanda
Sahibinin ticari ortaklar ağına katılma isteğinde de bulunabilir. Betdox, Sahibine sadece Saas çözümlerini sergileyip
satmayı hedeflemektedir. Betdox üzerinde ticari bir işlem gerçekleşmez.
Kayıt, Betdox içeriği ve Betdox'ın yasak olan kullanım şekilleri
Kayıt
Kullanıcılar, Hizmeti veya herhangi bir parçasını kullanabilmek için kayıt formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz
şekilde vererek kayıt olmalıdır. Kullanıcıların Gizlilik Politikası ve bu Hüküm ve Koşulların tamamını kabul etmesi
gerekir. Kullanıcılar, oturum açma bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
Kullanıcı hesaplarının silinmesi ve hesap kapatma
Kayıtlı Kullanıcılar, diledikleri zaman Betdox arayüzü üzerinden veya doğrudan Sahibiyle irtibata geçerek hesaplarını
kapatıp Hizmeti kullanmayı bırakabilir.
Kullanıcının Koşulları ihlali halinde, Sahibi dilediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı hesabını
askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutar.
Sahibi, şu kanılara varması halinde dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın Kullanıcının hesabını askıya alma veya
kapatma hakkını saklı tutar:

Hesabın, Sahibi kanısınca hangi sebeple olursa olsun uygunsuz, saldırgan veya bu Anlaşmanın ihlali niteliğinde
olması. Yasal veya resmi makam zoruyla yürütülen bir soruşturma halinde; ve/veya
Betdox'ın Kullanıcı tarafından kullanımının yasa veya mevzuatın ihlali anlamına gelebilmesi; ve/veya
Kullanıcının Hizmete erişiminin Sahibinin, diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü tarafların sağlığına zararlı olması; ve/
veya
Kullanıcının bu Anlaşmayı ihlal etmesi; ve/veya.
Betdox'da sunulan içerikler
Betdox üzerinden sunulan içerikler, fikri mülkiyete dair yasalarla korunmaktadır ve uluslararası anlaşmalarla da
korunabilir. Aksi belirtilmediği sürece, içerik kullanımına sadece bu hükümde belirtilen limitler dahilinde izin verilir.
Sahibi, Kullanıcıya Anlaşma süresi boyunca bu içeriğin kullanımı konusunda kişisel, devredilemez ve ayrıcalıksız bir
lisans verir. Bu lisans sadece bu içeriğin kişisel kullanımı amaçlı olup asla ticari kullanımı kapsamaz ve sadece
Kullanıcının cihazıyla sınırlıdır.
Buna bağlı olarak, Kullanıcı üçüncü taraflara ait olsa dahi Betdox üzerinden sağlanan içeriği kopyalayamaz ve/veya
indiremez ve/veya paylaşamaz (aşağıda açıklanan limitler dışında), değiştiremez, yayınlayamaz, aktaramaz, satamaz,
alt lisansını veremez, düzenleyemez, üçüncü taraflara devir/temlik edemez veya türev eserler oluşturamaz ve Kullanıcı
bilgisi dahilinde olmasa dahi Kullanıcı aracılığıyla veya cihazında herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına da
izin veremez.
Kullanıcı, Betdox üzerinde açıkça belirtildiği hallerde sadece kişisel kullanım amacıyla ve Sahibinin talep ettiği tüm
telif hakkı atıflarında bulunulması kaydıyla Betdox üzerinden sağlanan bazı içerikleri indirebilir ve/veya kopyalayabilir
ve/veya paylaşabilir.
Kullanıcı tarafından sağlanan içerik
Kullanıcılar kendi içeriklerinden ve Betdox üzerinde paylaştıkları, Betdox üzerinden yükleyip yayınladıkları veya farklı
bir yolla aktardıkları içeriklerden bizzat sorumludur. Kullanıcılar, Sahibi nezdinde paylaştıkları verilerin ve/veya
içeriklerin sahibi olan üçüncü taraflardan gerekli izinleri aldıklarını ve üçüncü taraf içeriklerinin izinsiz dağıtımı veya
Hizmetin yasa dışı kullanımı konusundaki her türlü iddia ve dava konusunda Sahibini tazmin edeceklerini onaylar.
Sahibi, Kullanıcının veya üçüncü tarafların yayınladığı içeriklere herhangi bir moderasyon süreci uygulamaz, ancak şu
hallerde ilgili içeriğin yayınını askıya alma veya kaldırma haklarını saklı tutar:
Betdox üzerinden erişilebilen içeriğin Kullanıcıları, üçüncü tarafları, Hizmetin kullanılabilirliğini ve/veya Sahibini risk
altında bırakabileceği düşünülürse.
bu eylemin bir resmi makamca zorunlu tutulması; veya
Yasal işlemler doğrultusunda veya sonucunda bu yönde karar verilmesi;
Fikri mülkiyet haklarının ihlaline dair bir bildirim alınırsa;
diğer Kullanıcıların şikayette bulunması;
Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hakları
Kullanıcı, Betdox üzerinde içerik yayınlamak veya göndermekle Sahibine bölgesel sınırsız, imtiyazsız ve beratsız bir
lisansı şu anda mevcut veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir medya üzerinde veya dağıtım yoluyla alt lisansını
verme, kullanma, kopyalama, çoğaltma, işleme, uyarlama, değiştirme, yayınlama, aktarma, sergileme ve dağıtma
haklarını da kapsayacak şekilde verir.
Üçüncü tarafların sağladığı içerikler
Sahibi, üçüncü tarafların Betdox üzerinden sağladığı içerik veya bağlantıları yayın öncesinde kontrol etmez. Sahibi,
üçüncü tarafların sağladığı içeriklerden veya kullanılabilirliklerinden sorumlu değildir.
Üçüncü taraflar tarafından sağlanan hizmetler
Kullanıcılar Betdox üzerinden sunulan üçüncü taraf hizmetlerini veya içeriklerini kullanabilir, ancak bu üçüncü
tarafların kendi hüküm ve koşullarını öğrenip kendilerinin buna izin verdiğinden emin olmalıdırlar. Sahibi, hiçbir
şekilde üçüncü taraf hizmetlerinin doğru işlevselliği veya kullanılabilirliği konusunda bir taahhütte bulunmaz. Yasaklı
kullanım Hizmet sadece bu Şartlar doğrultusunda kullanılabilir.
Kullanıcılar şunları yapamaz:

Betdox'ı Koşulları ihlal edecek uygunsuz farklı bir şekilde kullanma.
mesajlarının veya yayınladığı içeriğin kökenini gizlemek veya gerçekten farklı göstermek amacıyla tanımlayıcılar
üzerinde oynama yapmak;
kimliğini gizlemek veya farklı bir kişinin kimliğini kullanmak veya herhangi bir üçüncü tarafın açıkça izin verdiği
haller dışında farklı bir üçüncü tarafmış gibi davranmak;
Web sitesine bağlı hizmetler veya diğer ağlar da dahil olmak üzere Betdox'a sızamaz, tarayamaz veya açıklarını kontrol
edemez, Betdox'a bağlı hizmetler veya diğer ağlar da dahil olmak üzere Betdox güvenlik veya doğrulama önlemlerini
aşmaya çalışamaz. Kullanıcılara herhangi bir şekilde Betdox üzerinden ürün veya hizmet tanıtmak, satmak veya
reklamını yapmak amacıyla Hizmete kayıt olmak veya Hizmeti kullanmak;
farklı bir Kullanıcının hesabına zarar verilmesi;
yasa dışı, ahlaksız, taciz edici veya uygunsuz içerik yayınlayamaz veya tanıtamaz; herhangi bir şekilde başkalarını
tehdit, istismar, taciz etme veya yasal haklarını ihlal etme (gizlilik ve açıklık hakları gibi);
Betdox'ın kiralanması, kullandırılması veya alt lisansının verilmesi;
Betdox'ın bir bölümünün veya herhangi bir içeriğinin erişimi, alınması, kazınması veya indekslenmesi amacıyla
herhangi bir robot, örümcek, site arama/toplama uygulaması veya farklı bir otomatik araç, süreç veya yöntem
kullanılması;
Betdox üzerinden sağlanan içeriğin herhangi bir şekilde kopyalanması, saklanması, düzenlenmesi, değiştirilmesi veya
türev eserlerin oluşturulması;
Betdox'ın veya lisans verenlerinin üzerinden sunulan içerikleri koruma amacıyla kullandığı herhangi bir teknolojinin
devre dışı bırakılması;
Betdox veya herhangi bir parçası temelindeki çalışmalarda tersine mühendislik yapamaz, derlemesini bozamaz,
parçalarına ayıramaz, değiştiremez veya türev çalışmalarını oluşturamaz; Tazmin ve sorumluluğun sınırlandırılması
Garantiden feragat
Sahibi, hizmetleri size tamamen "As is" sunar. Sahibi, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde pazarlanabilirlik, belli
bir amaca uygunluk veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmeme de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak
üzere herhangi bir konuda açıkça, ima yoluyla, taahhütle veya farklı bir yolla herhangi bir beyan, taahhüt veya garanti
vermez. Sahibi, herhangi bir
“içeriğin” doğruluğu veya tamlığı konusunda herhangi bir beyan veya garanti vermez ve şu durumlarla ilgili herhangi
bir yükümlülük üstlenmez:
Sahibi, “hizmetler” üzerinden ulaşılabilen herhangi bir etkinlik, ürün veya hizmetle ilgili herhangi bir beyan, garanti
veya taahhüt vermez ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Sahibinin herhangi bir eylemi veya Sahibi
namına gerçekleştirilmiş herhangi bir eylem, bu anlaşmada açıkça belirtilmemiş bir taahhüdün verildiği anlamına
gelmez. Bazı yargı alanları taahhütlerin kısıtlanmasına izin vermeyebilir ve bu nedenle bu hüküm sizin için geçerli
olmayabilir.
“hizmetlerin” kullanımı sonucunda maruz kalınan her türden kayıp veya hasar.
cihazınıza her türlü erişim ve/veya bu erişimle elde edilen bilgiler; ve/veya
“Hizmetlerde” bulunan veya hizmetler ya da herhangi bir üçüncü şahsın üzerinden aktarılan herhangi bir virüs, truva
atı, hata veya kötü amaçlı yazılım;
“hizmetlerin” kesintiye uğraması;
sistemlerimize ve/veya bu sistemler üzerinden sağlanan bilgilere yetkisiz erişim ve/veya kullanım; “hizmetlere” ve
“Betdox”a erişiminiz ve kullanmanızdan kaynaklanan her türden kişisel yararlanma veya mülk hasarı;
herhangi bir “içerikteki” hatalar, eksiklikler veya yanlışlar;

