GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE MADDELERİ
1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Doping Hosting firmasından hizmet alan herkes aşağıdaki sözleşme koşullarını okuyup, kabul etmiş
sayılmaktadır.Lütfen sözleşmeleri okumadan hizmet satın almayınız.Aksi durumda sorumluluk
tarafınıza aittir.
1.1: Hizmet sağlayan ve/veya ürün satan, bundan böyle sözleşmede Doping Hosting olarak
anılacaktır. Doping Hosting ‘e ait internet siteleri ise İNTERNET SİTELERİ olarak anılacaktır.
Ünvan : Doping Hosting İnternet Hizmetleri – Fırat KÖMÜR
Adres : Hasanpaşa Mh.Necipfazıl Cad. 37/1, Sultanbeyli, Istanbul
Telefon : +90 (850) 840 29 10
E-Posta : destek@dopinghosting.com
İnternet Sitesi : www.dopinghosting.com , www.whmcssoft.com , www.dh.net.tr
Vergi Dairesi : Sultanbeyli Vergi No : 10896145846

1.2: Hizmeti satın alan, bundan böyle sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır.
Ünvan :
Adres :
Telefon :
E-Posta :
İnternet Sitesi :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
MADDE 2: GİZLİLİK MÜŞTERİ tarafından ödeme yapmak amacı ile DOPİNG HOSTİNG bildirdiği bilgiler
satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. DOPİNG HOSTİNG bu bilgileri sadece idari/ yasal
zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü
adli soruşturma dahilinde DOPİNG HOSTİNG kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili
makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi
sırasında ilgili bankalara ve ödeme kurumlarına güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için
kullanılır ve hiçbir şekilde sisteme kaydı yapılmaz. İNTERNET SİTELERİ’ni kullanırken IP adresiniz,
Cookie(çerez) gibi yöntemlerle ilgi alanları doğrultusunda içerik sunulması ve oturum güvenliği gibi
konularda yararlanılmaktadır. DOPİNG HOSTİNG kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini
(isim, adres, telefon, email adresi vs.), istatiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini
(kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (vergi numarası, kimlik numarası.... vb.)

girmelidir. Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen
firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız.
İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla
iletişime geçmek isteyen diğer resmi kurumlarca paylaşılacaktır. MÜŞTERİ isteklerine bağlı olarak
sistemimizden kayıtlarını sildiremezler tüm kayıtlar güvenlik nedeni ile saklanmaktadır. Alınan
finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan
hukuksal durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer
gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil
bilgileri ayrıca İNTERNET SİTELERİ içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda
kullanılabilir. Doping Hosting İnternet Hizmetleri Fırat KÖMÜR Hasanpaşa Mah.Necipfazıl cad.
no:37/1, Sultanbeyli, Istanbul Telefon: +90 (850) 840 29 10 E-Posta: info@whmcssoft.com İNTERNET
SİTELERİ içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. DOPİNG HOSTİNG diğer sitelerin
gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. İNTERNET SİTELERİ’nde bilgi kaybını, bilginin izin
verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için DOPİNG HOSTİNG tarafından
uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;
1.Geçmiş profil bilgilerinizin saklanması firmamıza aittir.Sadece yasal uygunluk ile tarafımıza ibraz
edilen durumlarda yetkililere bilgiler verilebilir.
2.Destek sistemine gönderilen bildirimlerin saklanması. Sadece yasal uygunluk ile tarafımıza ibraz
edilen durumlarda yetkililere bilgiler verilebilir.
3.Bankalarla yapılan Kredi Kartı bağlantıları dışında diğer login ekranlarının SSL ile
korunması,Tarafımızdan Kredi Kartı ile alışveriş yapılması durumunda bütün sorumluluğun kart
sahibine ait olduğunu bildirmek isteriz.Alınan Hizmetlerimizin hiç birinde iade söz konusu değildir.
4.Tarafımıza gönderilen tüm elektronik postaların saklanması MÜŞTERİ; İNTERNET SİTELERİ’nde
kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.Güvenlik nedeni ile eski bilgilerde
kayıt altında tutulacaktır. MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca
DOPİNG HOSTİNG tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.
MÜŞTERİ; bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri
gönderilmesine izin vermiş sayılır.

MADDE 3: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her
türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 4: YÜRÜRLÜK DOPİNG HOSTİNG’e ait İNTERNET SİTELERİ üzerinden verilen siparişe ait
ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılacaktır. DOPİNG HOSTİNG, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından
okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Doping Hosting İnternet Hizmetleri Fırat KÖMÜR Hasanpaşa Mah.Necipfazıl cad. no:37/1, Sultanbeyli,
Istanbul Telefon: +90 (850) 840 29 10 E-Posta: info@whmcssoft.com

