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G�zl�l�k Pol�t�kası ve Kullanım Koşulları

Burada bel�rt�len g�zl�l�k pol�t�kası ve kullanım koşulları; DGR Yazılım ve B�l�ş�m'�n

Google Play Store ve IOS App Store'da yayınlanan bütün mob�l uygulamaları �ç�n

geçerl�d�r. Bu uygulamaları mob�l c�hazınıza yükleyerek, bu met�nde yer alan g�zl�l�k

pol�t�kasını ve kullanım koşullarını kabul etm�ş sayılırsınız. Bu koşulları kabul

etm�yorsanız bu uygulamaları mob�l c�hazınıza yüklemey�n�z.

Uygulamalarımızda, G�r�len Ver�ler ş�frel� sunucularda sadece s�zler�n

göreb�leceğ� şek�lde depolanır ve 3. şahıs yada kurumlar �le paylaşılmaz.

İnternet Kullanım İz�nler�,Uygulamımızdan Ver�ler�n Ş�frel� sunuculara

gönder�leb�lmes� �ç�n gerekl� olan �z�nd�r ve kullanıcıların bunu tanımlaması

gerek�r. bu �z�nler telefonunuzdan �steğ�n�z dışında b�r b�lg�y� transfer etmek

�ç�n kullanılmaz. Ver�len �nternet er�ş�m �zn� sadece uygulama �çers�nde

dolduracağınız formlara a�t ver� ve fotoğraf transfer� �ç�n kullanılmaktadır.

Kamera Kullanımı: Mob�l Uygulamalarımızda kamera kullanımı sadece

uygulama �çers�nden göndermek �sted�ğ�n�z fotoğraflar �ç�n kullanılmaktadır.

kullanıcı b�lg�s� dışında kullanımı söz konusu değ�ld�r. Mob�l uygulamada

çek�len fotoğraflar kullanıcıya a�t ş�frel� ortamda saklanır ve sadece

kend�s�n�n ve bağlı olduğu kurumun er�ş�m�ne açıktır. Fotoğraflar 3. şahıs

yada kurumlar �le kullanıcı b�lg�s� dışında paylaşılmaz.

Uygulamalarımız, s�ze a�t herhang� b�r k�ş�sel b�lg�y� toplamaz ve s�zden bu

yönde b�r talepte bulunmaz.

DGR Yazılım ve B�l�ş�m, kal�tel� ve yararlı uygulamalar yayınlamak �ç�n her zaman

gereken özen� ve duyarlılığı gösterecekt�r. Buna rağmen, uygulamalarımızda yer
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alan �çer�kler�n beklent�ler�n�z� karşılayacağı, s�ze yararlı olacağı veya kes�n doğru

b�lg�ler �çereceğ�ne da�r h�çb�r taahhütte bulunmamaktayız. Uygulamaları olduğu

g�b� sunmaktayız. Bu sebeple, uygulamalarımızdan kaynaklı yaşanacak herhang�

b�r olumsuz durum �ç�n DGR Yazılım ve B�l�ş�m'� sorumlu tutamayacağınızı kabul

etmektes�n�z. 

DGR Yazılım ve B�l�ş�m, bu uygulamaların güvenl�ğ� konusunda alınab�lecek tüm

önlemler� almak �ç�n gereken ölçüde çaba sarf eder ve Google Play Gel�şt�r�c�

Programı Pol�t�kaları sözleşmes� kapsamındak� yükümlülükler�n� yer�ne get�r�r.

Bununla b�rl�kte; �nternet ve d�j�tal ortamlar yeterl� düzeyde güvenl� alanlar değ�ld�r.

Bu yüzden s�ze yüzde yüz güvenl� b�r h�zmet sunacağımız konusunda herhang� b�r

garant�de bulunmamaktayız.

Uygulamalarımız sadece Google Play Store ve IOS App Store'da yer almaktadır.

Bu uygulamaların b�z�m b�lg�m�z dışında başka b�r andro�d yada IOS mağazasında

yer alması durumunda, buradan yapılacak yüklemelerden DGR Yazılım ve B�l�ş�m

sorumlu tutulamaz.

Bu uygulamalarda, üçüncü taraflara a�t reklamlar ve l�nkler yer alab�l�r. Bu üçüncü

taraflara a�t reklamların ve l�nkler�n n�tel�ğ�nden, �çer�ğ�nden, güvenl�ğ�nden veya

bunlardan kaynaklı oluşab�lecek zararlardan DGR Yazılım ve B�l�ş�m'� sorumlu

tutamayacağınızı kabul etmektes�n�z. Google tarafından yayınlanan reklamlara

�l�şk�n ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğ�n�z�, reklam ayarları sayfasından

öğreneb�l�rs�n�z.

Bu uygulamalarda yer alan sesl�, yazılı ve görsel öğelerden ve yazılımlardan oluşan

bütün �çer�ğe �l�şk�n her türlü tel�f hakkı DGR Yazılım ve B�l�ş�m’ne a�tt�r. Herhang� b�r

uygulamamızı veya bu uygulamaların tel�f haklarıyla korunan �çer�ğ�n�; kopyalama,

çoğaltma, yen�den yayımlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb.

eylemlerde bulunmayacağınızı kabul etmektes�n�z.

Burada bel�rt�len koşullarla �lg�l� görüş ve öner�ler�n�z�, �nfo@dgryaz�l�m.com ma�l

adres�nden b�ze �leteb�l�rs�n�z.
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DGR Yazılım ve B�l�ş�m; bu G�zl�l�k Pol�t�kası ve Kullanım Koşulları metn�nde

değ�ş�kl�k yapab�l�r. Yapılan değ�ş�kl�kler anında yürürlüğe g�recekt�r. Değ�ş�kl�k

yaptığımız tar�h�, "son güncelleme tar�h�" olarak en alt kısımda bel�rt�r�z. 
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