WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI
Bu sözleşme ve koşullar ile www.intexcoin.com web sitesindeki kullanım
şartlarını dikkatlice okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi onaylıyorum.
1)INTEXCOIN web ve portal’ larına üye olmak ücretsizdir.
2)Üye, www.intexcoin.com web sitesine giriş yaparak ve/veya kullanarak
veya ürünleri satın alarak, şirketle bağlayıcı anlaşmaya girmiş olduğunu ve
bundan dolayı bu web sitesinde yazılmış kullanma şartları ve her ilave
edilen yönergeler, kısıtlamalara veya kurallara uymayı kabul ettiğini
beyan eder.
3)Şirket, bu web sitesinde değişiklik yapmayı ve/veya kullanma şartlarını,
her an önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
4)Üyenin bağımsız iradesiyle yaptığı üyeliği kendisine özeldir. Üye,
kendisine ait olan bu üyeliğini bir başkasına devredemez ve/ veya
satamaz.
5)Şirket, herhangi bir başvuruyu ve/ veya üyeliği, kendi takdirince
reddetme hakkını saklı tutar.
6)Şirket, üye tarafından sağlanan kişisel bilgileri yalnızca üyenin hesabını
yönetmek için kullanılır.
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
www.intexcoin.com adresini kullanan kişiye "ÜYE" denir. Uygulama,
anlaşma ve pazarlama planına "Sözleşme" denir.
INTEXCOİN (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır)’e ÜYE olan herkes bu
sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve tüm şartlara ve koşullara uyması
gerektiği hususunda bilgi sahibi olduğu ve tüm koşullara uyacağını kabul
eder. Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder.
Bu sözleşmenin tüm şartları, kayıtlı olan ÜYE için uygulanacaktır.
Başvuruda ÜYE, anlaşmayı onaylayarak bütün şartlara, koşullara ve tüm
yasal kurallara uymayı kabul etmiştir.
Üye ile yapılan bu anlaşmayı şirket, zaman zaman gözden geçirme hak ve
yetkisine sahiptir. Anlaşma, şirket ve ÜYE arasındaki ilişkileri düzenler.
Siteye ÜYE olmak isteyen kişi aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
A.REŞİT
olan bir birey, yaşadığı ülkede yasalarca sınırlanan veya
engellenen özel bir durumu yok ise ÜYE olmaya uygundur. Yasal durumu
ile ilgili doğru bilgiyi vermek Üye’ nin sorumluluğundadır.

B.KİMLİK
NUMARASI.
Sözleşmeye
kimlik
numaranızın
eklenmesi
gerekmektedir. Bu sayı ÜYE’ nin yaşadığı ülkede kendisini tanımlamak için
yalnızca kendisine verilen sayılardan/harflerden oluşan bir numaradır. Eğer
ÜYE kişisel ve/veya şirket ya da bir hükümet kimliği, pasaport numarası
vergi kimlik numarası gibi bilgileri kasıtlı ve/veya bir kasıt olmaksızın hatalı
girerse, bu durum üyeliğin iptaline yol açabilir.
C.TÜZEL KİŞİ. Tüzel kişi Eğer başvuran bir kurumsa, ortak veya başka bir
tüzel kişi, kurumun başvuruyu, bütün pay sahibi (sahipleri), ortağı
(ortakları), ortaklarının veya tüzel kişinin (birimin) başvuruyu kabul etmesi
gerekmektedir, kurumsal başvurunun her pay sahibinin (hissedarın) isim
listesi, ortaklık başvurunun her ortağın veya her sahibin tüm yasal
belgeleri başvuruda birlikte teslim edilmelidir.
Fakat bunlara ek olarak, şirketin ortaklık anlaşması, tüzük, ruhsatlar, pay
sahibi anlaşması, ve diğer ilgili yasal bilgilerinin olmaması başvurunun
reddine neden olabilir
D.ÜYE, kayıtlı olan ÜYE’liğini değiştirmek isterse, ancak istifa ederek
ve/veya farklı bir ÜYE’ lik kayıt etmeden (6) ay beklemek zorundadır.
E.ÜYEnin Şirketin isim hakkını, şirkete bağlı markaları var ise ortaklık veya
iştiraklerin isim hakkı ve markalarını kullanması yasaktır.
ÜYE’lerin şirkete herhangi bir sorumluluk yükleme hak ve yetkileri yoktur.
ÜYE’ler, ikamet ettiği ülkenin yasaları tarafından aranan tüm hukuki
şartların varlığından ve yasal yükümlülüklerinden kendileri sorumludurlar.
VERGİ;
ÜYE’ler; INTEXCOIN ile yaptıkları işlemlerden doğabilecek yasal
yükümlülüklerden, doğrudan ve/veya dolaylı kazançlarından oluşan vergi
ve diğer ödemelerinden doğacak sorumlulukların yerine getirilmesinden,
yaşadıkları ülkelerin vergi ve diğer mevzuatlarından tümüyle kendileri
sorumludurlar. Bu hususlarda şirketten herhangi talepte bulunamazlar.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE GİZLİLİK
Çıkar çatışması : ÜYE’ lerin başka çok seviyeli veya iş girişimlerinin
pazarlama ağına katılmaları serbesttir. Ancak, bu sözleşme şartlar
süresinde ÜYE’lar başka şirket ÜYE’larının müşterilerini diğer ağ pazarlama
işine dahil edemezler. Bu sözleşmenin herhangi bir sebepten iptali
ardından ve bundan sonraki altı aylık süre içinde, bir eski ÜYE herhangi bir
şirket ÜYE sini veya müşterisini başka ağ pazarlama işine dahil edemez.
Kayıtlı bir üyeyi, üyeliğini iptal etmesi yönünde teşvik veya başka bir
şekilde etkilemek için çabalamak, direkt olarak ve ya üçüncü bir şahıs
aracılığı ile kaydetmek veya başka çok seviyeli pazarlama ağına katılmak,

kesinlikle kabul edilmez bir davranıştır. Bu ve benzeri bir durumda ÜYE’
lerin sorgusu sonucunda şirket, bu faaliyeti yapan veya yapanlar hakkında
her türlü hak mahrumiyeti da dahil olmak üzere bağlayıcı önlemi alır. ÜYE’
nin bu tür istenmeyen faaliyetleri sonucunda oluşabilecek her tür yasal
sorumluluk için İNTEXCOİN her türlü yasal süreçleri kullanma hakkını saklı
tutar.
Gizlilik :
Anlaşma şartları süresince, yapılan işin gereği bazı gizli bilgi sağlayabilir.
ÜYE profilleri ve ürün satım bilgileri, ÜYE listesi, üretim ve tedarikçi, ticaret
raporu, komisyon veya satış raporları ve ŞİRKET’ in gizli olarak tayin
edebileceği başka finansal ve iş bilgileri ( ister yazılı veya elektronik form
olarak ÜYE’ ler böyle bir gizli bilgiyi ve herhangi bir bilgiyi üçüncü tarafa
doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edemez. ÜYE’ ler bilgileri başka bir Şirket
ile veya başka amaçla veya ŞİRKETİN programını tanıtım dışında herhangi
bir amaç için programın, ürünleri ve servislerini rekabet için kullanamazlar.
Sözleşmenin süresi sonunda, sözleşmeyi yenilememekte veya sona
erdirme halinde veya sözleşme ŞİRKET tarafından tek taraflı fesih edilmesi
hali de olmak üzere, ÜYE’ lerin bu bilgileri gizli tutmaları şarttır. Gizli
bilgileri, onların mülklerini ve tüm kopyalarını ŞİRKETE derhal iade etmek
zorundalardır. ”
Aksi durumda doğabilecek ve oluşabilecek tüm zarar ziyan veya ŞİRKET’ in
tüzel kişiliğini ve ticari faaliyet ve menfaatlerini, ÜYE’ lerin yaşayacakları
her tür olumsuzluktan ve zarardan sorumludurlar.
GELİR TABLOSU
ÜYE kazanç ve gelirlerinin oluşması ve ŞİRKETİN kurallar dahilinde verdiği
bonusların kazanılması, ÜYE’ nin kendi becerisine, çabasına, arzu ve
motivasyonuna bağlıdır. Herhangi bir ÜYE için gelir garantisi vaadi söz
konusu değildir.
Mahremiyet
Şirket, üyeden aldığı kişisel ve gizli bilgilere önem verir ve korumasını tanır
ve destekler. Bu amaçla, en yüksek çabalarımızla sizin kişisel bilgilerinizi
korumayı vaat ederiz. Şirketin sizden aldığı bilgilerin, sizin İntexcoin web
sitesini ziyaret ettiğinizde, nasıl idare edileceğine dair ilkelerimizi aşağıda
bulacaksınız.
Şirket kesinlikle bütün kanun ve kuralları takip etmektedir.
İntexcoin bilgi kullanma yolu

Kullanıcıların sağladıkları profil bilgileri pazarlama web sitesine eşsiz olarak
çoğaltılmış olarak etiketlenecektir. Pazarlama web sitesine cep
telefonundan da giriş yapılabilir.
Kullanıcılar her zaman Profil bilgilerini değiştirebilirler. Diğer kullanıcılar ve
Şirket onlarla iletişim kurduklarında kontrol edebilirler.
Bu
gizlilik
politikası
ile
ilgili
sorularınız
varsa,
support@İntexcoin.com adresine e-posta gönderebilir
sistemimizi kullanabilirsiniz.

lütfen
bize
veya ticket

İntexcoin web sitesine yazdığınız veya herhangi bir şekilde bize verdiğiniz
ve sizin yazdığınız bilgiler alınıp kaydedilir. Bu bilgiler çeşitli amaçlarla
kullanılmaktadır. Örneğin:
• İşlemek, yerine getirmek ve size ürün siparişinizin durumun bildirmek
için,
• Sizi Şirketin son bilgileri hakkında bilgilendirmek için, güncellenmiş
politikalar ve prosedürler, tanıtım, izlem değişikliğinde, tazminat tasarlama
değişikliğinde, organizasyonlarda ve ürün özel indiriminde vs.
• Zaman zaman Bağımsız Pazarlama Ortaklarımızdan kişisel bilgilerini
alıyoruz. Şirket hükümleri mevzuatının izin vermesi durumunda Bağımsız
Pazarlama Ortakların bilgilerini açığa çıkararak kullanabilir buda aşağıdaki
nedenden dolayı gerçekleşir;
• Bağımsız Pazarlama Ortağınızın sözleşme başvurularında
• İşlemek, tatmin etmek ve size ürün durumunu bildirmek
• Bağımsız Pazarlama Ortaklarının toplantılarını ve eğitimlerini planlama ve
Bağımsız Pazarlama Ortaklara hizmet sağlamak.
• Bağımsız Pazarlama Ortaklarının faydalarını idare etmek
• Politikaları, pazarlama planlarını ve stratejileri geliştirmek ve uygulamak
• Şirketin haber bülteninde kişisel bilgileri yayınlamak, reklam malzemeleri
grup içi iletişimi sağlamak
• Referanslar sağlamak
• Mevzuat ve düzenleme gereğine uymak ve herhangi hükümet veya polis
soruşturmasına yardımcı olmak
• Yukarıdaki maddelere bağlı başka amaçlar için de kullanılabilir.
Ayrıca, kullanıcı tercihleri ve ayarları (saat dilimi, dil, mahremiyet
tercihleri, ürün tercihleri, vs.) servisleri artırmak için toplanılabilir.

Birçok web sitesinde olduğu gibi standart uygulama olarak, Şirket kişisel
olmayan tanımın oturum açtığı İP adresi bilgileri dahil, kullanıcı verisi
toparlayarak ve tarayıcı kullanıcıların ve diğer site ziyaretçilerinin veya
başvuruların bilgilerini Bu data servislerini geliştirmek için, trendleri analiz
etmek için, servisleri yönetmek için, hizmet etrafında kullanıcıların
hareketlerini izlemek için ve bir bütün olarak kullanıcılarının tabanı
hakkında demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Şirket toplanan bu
bilgileri direkt olarak kişiyle pazarlık yapmak için kullanamaz. Bu kişisel
olmayan tanımlama bilgileri daha alakalı hizmetler ve özel teklifler sunmak
için üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Kullanıcı IP adreslerini güvenlik ve
izleme amacıyla kaydebilir.
Buna ek olarak, şirket ve üçüncü şahıslar piksel etiketleri kullanabilirlerufacık grafik görüntüleri – bize sitenin kullanıcılar tarafından hangi
bölümlerinin ziyaret edildiğini bildirmek veya her kullanıcının sitede arama
etkinliğini ve diğer dataları ölçmek için kullanılır. Piksel etiketleriyle bize
eposta gönderilmesi ve kullanıcıların okuyacağı format için imkan verir ve
onlar bize e-postaların açılmasını sağlar, yalnızca kullanıcılarımızın ilgisine
olan mesajların iletilmesini sağlar. Şirket, bilgisayarın veri tabanında
topladığı bilgileri kontrol edilmiş ve güvenceye alınmış çevrede depolar,
yetkisi olmayanların kulanım veya açığa çıkarmak için girişini korur. Bu
alanda üçüncü şahıs olarak bilgileri toplar, bu bilgileri depolar ve onların
kullanımından sorumlulardır. (Örnek olarak, Google bilgileri depolamak için
sorumludur, Google Analytics bizim web sitesinden veya uygulamadan
bilgileri toplarlar).
Kullanıcı bilgileri, kullanıcı görüntüleri ve kullanıcı adları gibi insanlara
İntexcoin öğrenme ve Kripto para birimini toplum içinde kullanıcı
etkileşimini kolaylaştırmak için görüntülenebilir.
İntexcoin, güncelleştirmeler, haber bülteni veya hizmetlerle ilgili haberleri
kullanıcılarının eposta adresine gönderebilir. Şirket "İntexcoin Web sitesi
veya uygulama içerik bağlantılı bir tıklatın-aracılığıyla URL" kullanan eposta iletişim gönderebilir.
Zaman içerisinde, Şirket veya birleşmiş üçüncü şahıs İntexcoin üzerine
promosyon, çekiliş veya bir yarışma tertip edebilir. Kullanıcıların adı, eposta adresi ve ev adresi gibi kişisel bilgiler sağlamanız veya katılmak için
soruları cevaplamanız istenebilir. Şirket açıkça sizden istenen belli reklam
ortaklarına kişisel bilgileri aktarabilir. Şirket de kullanıcılarımızı daha iyi
anlamak için ve böylece daha değerli bir hizmet sağlamak için Pazar
araştırması amacıyla bilgileri toplayabilir.
Şirket aynı zamanda web
sitemizden ve benzer web sitelerinden kullanıcı etkinlikleri ile ilgili bilgileri
toplar. Bu bize en iyi kullanıcıların yararlı bilgilerini, web sitemizin ve
internet servislerinin hangi kısımlarının onların ilgisini çektiğini belirler.

COĞRAFİ KONUM:
İntexcoin Web sitesi kullanımdayken, Kullanıcıların belirli coğrafi konumuna
göre diğer İntexcoin hizmetlerine bağlanabilmesi için takip eder.
TANIMLAMA BİLGİLERİ (COOKİES) KULLANMA
Şirket, ziyaretçilerin tercihlerini depolamak ve ziyaret edenleri tekrar
tekrar aynı promosyonları sunmamak da dahil olmak üzere, oturum
bilgilerini kaydetmek için tanımlama bilgileri kullanabilir, haber bültenini ve
internet sayfasındaki tarayıcı tipine ve kullananın profil bilgilerine göre
düzenlemesi, kullanımını takip etmek için web sitemizin en çok popüler
olan bölümlerini anlamamız için yardımcı olur, ziyaretçilerimizin nereye
gittiklerini, ve ne kadar zaman geçirdiklerini, web sitemizin kullanımının
daha ödüllendirici olacak şekilde çalışmasını, kullanıcı iletişim etkinliğini,
her ziyaretçinin deneyimini özelleştirmek ve büyük kolaylık sağlamak için
kullanılır. Şirket bulunan ve herhangi bir kullanıcın gönderdiği kişisel
bilgileri ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve yaş gibi
bilgileri kayıt edilmiş tanımlama bilgileri (cookies) de bağlantı etmez.
Bütün veya bazı cookieleri onaylamak veya reddetmek için tarayıcınızı
ayarlayabilirsiniz-her tarayıcı farklıdır bu yüzden tarayıcınızın menüsünden
“Yardım” tıklayarak tanımlama bilgileri (cookie) ayarlarını nasıl
değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz-sayfadaki çoğu fonksiyonları kullanmak
için, INTEXCOIN de tanımlama bilgilerini (cookies) olanak sağlamanız
gerekmektedir. Unutmayın ki; İntexcoin, üçüncü şahıs reklamcılarının bazı
sitelerimizde kendi tanıtma bilgilerini reklam sunmak için sizin
bilgisayarınızda cookies erişim yapabilirler. INTEXCOIN ziyaretçilerin web
tarama yazılımına “cookies” adlı belirli bilgi parçalarını biriktirir.
Ziyaretçilerin İntexcoin sayfasına döndükleri zaman Cookies’ler sırf o web
sitesine birikim geri gönderilir. Cookies’ler sırf ziyaretçi o sayfaya geri
dönüş yaptığında gönderildiği İntexcoin sitesine biriktirilir. Cookies’ler bize
nasıl ve ne zaman ve kaç kişinin İntexcoin sitesine ziyaret edildiğini
gösterir. Cookies’ler aşağıdaki durumlarda kullanılır:
-Alışveriş sepeti durumunuzu izlemek için,
-Parolanızı yeniden girmek zorunda kalmadan tek bir oturumda tüm
parolayı korumak için Hizmetleri kullanmasına izin vermek için ve,
-Sitenizi kökenli izlemek için.
LİNKLER
İntexcoin üçüncü taraf Web sitelerine bağlantıları kapsar. İntexcoin gizlilik
politikaları ve/veya diğer sitelerde veya uygulamalardan sorumlu değildir.

Kullanıcıların farklı siteye bağlandığında veya aktarlığında o sitede
belirtilmiş gizlilik politikasını okumaları gerekir. Bizim gizlilik politikamız
sadece İntexcoin de toplanmış bilgileri kontrol eder.
PROFİLLER, MESAJ PANOLARI VE GENEL FORUMLAR
Lütfen dikkatli olun,
kendi isteğinizle genel bildirmeyi duvarınıza
postaladığınız zaman, mesaj panoları veya diğer bir kamu forumu, bu
bilgiler herkes tarafından erişilen ve başka kişilerce istenmeyen iletişimleri
göndermek amacıyla kullanılabilir. İntexcoin, sizin İntexcoin üzerinde
gönderdiğiniz şahsen teşhis edilebilir bilgileri kullanmanız nedeniyle
sorumlu değildir. Çevrim içinde kişisel bilgilerinizi postalamadan önce son
derecede dikkat ediniz. Kullanıcılar, telif hakkı ve diğer bilgiler ile kendi
bilgilerine ve farklı kullanıcıların müdahalesine karşı özellikle dikkat
etmelidirler.
DÜZELTME/GÜNCELLEME VEYA BİLGİLERİ ÇIKARMA
İntexcoin kullanıcıları, kendi hesabına giriş ve Profil Düzenleme ve hesap
bilgileri gibi özellikleri herhangi bir zamanda kendi profilinde bulunan
kişisel gerekli olmayan bilgileri değiştirebilir veya çıkarabilir.
E-POSTA SEÇENEĞİ/ ÇEKİLMEK (tercih dışı)
Kullanıcılar artık e-posta ile güncellemeleri veya bildirimleri almak
istemediklerinde tercih dışını seçebilirler. Kullanıcılar tercih dışını basitçe
hesaplarında oturum açarak e-posta ayarlarını değiştirebilirler.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS REKLAMCILIK
Kaynak olarak ziyaretçilerimiz için İntexcoin, yüksek standart hizmetleri
karşılamak ve yararlı olduğuna inandığı bilgileri edinmek amacıyla diğer
Web sitelerine bağlantı sağlayabilir.
İntexcoin'de görünen reklamlar kullanıcılara İntexcoin'den veya üçüncü
şahıs reklamcılardan ulaştırılmıştır. Bu cookies’leri üçüncü şahsılar
ayarlayabilir. Bu cookie’ler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza size
reklam tanıtımı gönderdiğinde bir online reklam sunucusuna izin vermeyi
amaçlar. Bu şekilde, reklam sunucuları sizin veya başkalarının sizin
bilgisayarınızda veya mobil cihazlarınızda onların reklamlarını ve hangi
reklamlara tıklandığı bilgileri toparlayarak saptanır. Bu bilgiler bir reklam
ağının sizin en çok ilginizi çekeceğine inandığı hedeflenen reklamları
iletmek için sağlar. Bu gizlilik bildirimi sırf kullanılmış İntexcoin cookielerini
sağlar ve üçüncü şahıs reklamcılarının cookieslerini sağlamaz.
GÜVENLİK

Sizin sağladığınız bilgileri korumak, zarar ve kayıbı, hatalı kullanma ve
değiştirmeye karşı gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirmek için
uygulamıştır. Sipariş ettiğinizde veya bize kişisel bilgilerinizi, isim,
adresiniz, kimlik numaranızı verdiğinizde otomatik olarak bizim güvenlik
sunucusunda bulunursunuz. Bizim güvenlik sunucu yazılımı bize sizin
verdiğiniz kişisel bilgilerinizi bize göndermeden önce yetkisiz girişlerden
dataları korumak için şifrelenir. Unutmayın ki İntexcoin kullanıcının hesap
bilgilerinin güvenliğini garanti edemez. Yetkisiz girişler veya kullanımlar,
donanım veya yazılım hatası ve farklı faktörler üye bilgilerini her zaman
riske atmaktadır. Kullanıcılar aynı zamanda kişisel datalarını korumalarına
önem vererek şifrelerini, harfli ve numaralı olarak sık sık değiştirmelerini
ve güvenli tarayıcı kullanmalarına teşvik edilir. Eğer bilgisayarınızı veya
mobil cihazınızı başkasıyla paylaşıyorsanız, o bilgisayarda veya cihazda
sonraki başka kullanıcıların sizin bilgilerinize giriş yapılmasına engel olmak
için her zaman web sitesinden veya uygulamadan çıkış yaparak ayrılın.
PAYLAŞIM VE TOPLANAN BİLGİLERİN AÇIKLANMASI
Gizlilik politikası gereği, İntexcoin açıklama gerekli olduğuna inanmadığı
sürece üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi aşağıdaki haller dışında
açıklamaz:
(1) Yasalar gereği resmi bir kurumun istemi, bir mahkeme celbi, arama
emri veya başka bir yasal işlem için İntexcoin'den ilgili makamlarca talep
edildiğinde;
(2) Bağımsız pazarlama ortaklarını sözleşmeye zorlamak veya bizim
haklarımızı korumak için;
(3) Kamu üyelerinin ve hizmet kullanıcılarının güvenliğini korumak için.
İntexcoin, üyenin gerektiğinde bütün varislerine ilgili mal varlığını, kişisel
bilgilerini aktırma hakkı vardır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Gizlilik
Politikamızda değişiklikler" bölümüne bakınız. İntexcoin gizliliğinize çok
önem verir. İntexcoin sizin iletişim bilgilerinizi diğer pazarlamacılara
satmaz veya kiralamaz. Üstün hizmetleri siz üyelere sunmak için, İntexcoin
varlıkları sizin kişisel bilgilerinizi İntexcoin'in gizlilik politikasına uygun
olarak korur. İntexcoin, bazen üyenin avantajı için sizin belli kişisel
bilgilerinizi İntexcoinın ilk etapta ilişkisi olan şirketle veya İntexcoinle
çalışmayı gerçekleştirenler ile ürünleri ve hizmetlerini bizim adımıza size
sağlamak amacıyla kullanabilir. Bu durum zamanla üye ve İntexcoine
bakımından avantajlı olabilir. Bu şirketler bize yardımcı olmak için bilgi
işlemlerinde, ürünleri size teslim etmek, kullanıcı verilerini yönetmek ve
geliştirmek, kullanıcı hizmeti sağlamak, sizin ve bizim ürünlerimize ve
hizmetlerimize ilginizi değerlendirmek amacıyla kullanıcı araştırma veya
memnuniyet anketi yapabilirler. Bu şirketler sizin kişisel bilgilerinizi
İntexcoin Politikası uyumlarına göre korumak zorundadır. Bu bilgiler

mevcut olmadan, sizin ürünleri satın almanız zor olabilir, ürünlerin size
teslim edilmesi, kullanıcı hizmetlerinin alınması, bize ürün ve
hizmetlerimizi artırmak için görüşünüzün ulaşmasını zorlaştırabilir veya
belirli hizmetler, teklifler ve içerik yönünden İntexcoin Web sitesine veya
uygulamaya erişim zorlaşabilir
ÇOCUKLARA GİZLİLİK
Hiçbir İntexcoin sitesi veya sitenin özellikleri 18 yaşın altındaki
kullanıcıların kullanımına uygun değildir. Ancak İntexcoin, 13 yaşından
küçük olan çocukları daha da fazla korur. Ayrıca site uygulaması Çocuklar
Çevrimiçi Gizliğini Koruma Yasası (COPPA) 1998 tamamen uyarak, 13
yaşından küçük olan herhangi bir kişinin kayıt yapmasına kişisel bilgilerini
toplanmasına ve kullanmasına izin vermez. Bu gereklilik açıkça kayıt
işlemleri sırasında bildirilmiştir.
AMİR KANUN VE TARTIŞMALAR
Üye ve İntexcoin arasındaki uyuşmazlıklarda ve sitenin ve üyeliğin
kullanımı ile ilgili hususlarda taraflar arasında uygulanacak hukuk KKTC
hukukudur. Anlaşmazlıkların çözümünde bu ülke hukuk kuralları ve
düzenlemeleri uygulanır. İntexcoin KKTC merkezli bir şirkettir. Bu nedenle
de kurulu bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Ancak başka ülke vatandaşı
olan üyeler bakımından tabiyetlerinin bulunduğu ülke hukuku yasal
düzenlemelerine üyeler ayrıca uymak durumundadırlar. Bu hususta
İntexcoin' e herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez ve bu hususu her
üye peşinen kabul ve beyan eder.
GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİKLER
İntexcoin zaman zaman gizlilik politikasında değişiklik yapabilir. Bir
değişiklik yapıldığında kullanıcılarımızın bizim topladığımız bilgileri, nasıl
kullandığımızdan ve ne zaman açığa çıkardığımızdan haberdar olmaları için
bunları web sitemizde bildiririz. Bu değişiklikler ilan edildikten sonra o
siteyi kullanan bir kullanıcı Gizlilik Politikasında yapılan değişiklik ile
bağlıdır.
WEB SİTESİNE BAŞVURMA
Eğer Gizlilik Politikası konusunda sorularınız varsa, bu sitenin
uygulamasına veya şirketimiz hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle
irtibata geçiniz. (support@İntexcoin.com )
AKTARMA
Şirkete, üyeliğe kabul nedeniyle kişisel bilgilerinizi kullanma izni
verdiğinizde, şirket herhangi bir kişiye veya kuruma transfer yapacağı işini
aynı amaçta kullanılmış kişisel bilgileri sağlamış olur.

DEVAM EDİLMEYEN SERVİS
Bir noktada, sizden bilgi alarak bizden size gelecek e-posta iletişiminin
devam etmemesini, alma- durdurma imkanı size sağlanabilir.
Bu söylemde, ilerde bizden posta ve hizmetlerimizi almamanız için
veritabanından e-posta adresinizi kaldırma seçeneğiniz vardır.
Müşteri Hizmetleri departmanına
( support@intexcoin.com ) e-posta
göndererek bu seçeneği her zaman deneyebilirsiniz.
ELEKTRONİK HABERLEŞME
Tam ve İtirazsız olarak, şirket tüm yasal iletişimleri ve duyuruları web
sitesinde bildirerek elektronik olarak sağlar veya üyenin bildirdiği ve/veya
profil bölümünde belirttiği resmi olan e-posta adresine e-posta göndererek
gerçekleştirir. Bu sözleşmeyi onaylayarak bu hususu kabul ediyorsunuz.
ÜYE, İntexcoin tarafından gönderilen e postaları elektronik ortamda almayı
reddederse, aynı zamanda şahsi İntexcoin hesabını ve bundan dolaysıyla
tüm avantajlarını kaybedebilir.
TELİF HAKLARI, TİCARİ MARKALAR VE INTEXCOIN WEB SİTESİNİN
KULLANIMI
İntexcoin web sitesinde bulunan; Sanat, grafik, fotoğrafları, görüntüleri,
belge düzeni, metin, yazı tipleri, müzik, yazılım araçları ve diğer bilgileri
(burada “İçerik” olarak anılacaktır). İntexcoin Web sitesi ve ŞİRKET
tarafından sağlanan tüm içerik ŞİRKET mülküdür ve/veya İntexcoin bizim
bağlı ortaklarımızın veya İntexcoin lisanslı mülkler alan tarafların mülküdür.
İNTERNET VE BASKI REKLAM POLİTİKASI
ÜYE veya (ŞİRKETLERİN) işini, ürünlerini veya pazarlama planını
ŞİRKETLERİN LOGOLARI VEYA GÖRÜNTÜLERİNİ herhangi elektronik iletişim
aracıyla ya da basın yoluyla yayamaz. İnternet web siteleri yolu ile
önceden ŞİRKETİN yazılı onayı olmadan kendi başına teklif veremez,
reklam yapamaz. Eğer yazılı onay verilirse, ÜYE’lar ŞİRKET tarafından
belirlenen kullanım kurallarına uymak zorundadır. Bu politika her türlü
baskı ve reklam için geçerlidir.
ÜYE’ lik Sözleşmesi işbu politika içine bütünüyle birleştirilmiştir.
ÜYE,
şirketin izni olmadan “İntexcoin” adını kendi alan adları için
kullanamaz.
İntexcoin web sitemizde bütün haklar ve içerikler dünya çapında ve
muafiyetler olmadan saklıdır. Şimdiki Şartlar ve Koşulları kabul ederek,
kullanıcılar işbu kopyayı almak, dağıtmak, yayımlamak veya herhangi
içerik kısmında açıkça izin verilen kullanma koşulları hariç kullanmaları

kesinlikte yasaklanmıştır. Şirket, İçeriklerinin önceden duyuru olmadan
herhangi bir kısmında her an ekleme, silme veya değiştirme yapma hakkını
saklı tutar. ÜYE'nin bu web sitesinde araçlarımızın sınırlı sayıda öğeler,
görüntüler, yazı tipleri, renk şeması ve tasarım elementlerini kullanma ve
bunu talep etme hakkı yoktur. Şirket isterse, gelecekte bu elementlerin
kullanılmasına ve böyle elementlerin mevcut öğelerini seçilmiş üçüncü
şahıs taraflarına kullandırma hakkını saklı tutar.
İntexcoin araçlardan herhangi birini kullanarak oluşturulan tasarımların
ihlal edilmeyeceğini veya başka şahsın haklarına veya markalarına bağlı
olmasını talep ederek ihlal etmeyeceğine dair HİÇBİR GARANTİ
sağlamayacağını bildirir.
ŞİRKET kartvizitler ya da diğer iş araçları
kullanılarak yüklenen herhangi bir görüntü için hiçbir şekilde sorumlu
değildir.
Bu vesileyle kullanıcılara İntexcoin web sitesine giriş yapmaları ve
kullanmaları ve içerik amacıyla ŞİRKETTEN ürünleri hazırlama,
değerlendirme ve sipariş yapmaları için izin verilir. Diğer hizmetleri,
özellikle şirket tarafından izin verilmemişse Örneğin İntexcoin içeriğin
herhangi bir kısmı yükleme, tutma, kullanma, yayınlama veya dağıtım gibi
hususlarda yetki veya izin veremez.
ŞİRKETTEN elde edilen ürün ve içerikleri, kullanıcıların ürünleri bitmeden
içeriğini kullanmasına izin verilmez. Kullanıcılar bu vesile ile Kullanım
Koşullarına tamamen uyum sağlayarak yerel kurallar içinde mevzuat ve
ihracat ve ithalat yönetmelikleri dahilinde sorumlu davranışlarla İntexcoin
web sitesini kullanmayı kabul ve beyan ederler.
ÜYE, sınırlı olmadan, İntexcoin işini pazarlamasını yapmayı seçtiği ülkelerin
kanunlarına ve tüm yasal düzenlemelerine uygun olarak davranmak ve
gerek e-ticaret gerekse ülke genel hukuk kurallarına aykırı hareket
etmemek zorundadır. Aksi halde tüm sorumluluk üyenin kendisine aittir.
Kullanıcılar bu vesile ile İntexcoin malzemelerini en geniş anlamı ile
hukuka, genel ahlak ve adaba aykırı kullanmamayı, genel ahlak ve adaba,
hukuk kurallarına ve yasalara aykırı
hiç bir ürünü tanıtmamayı,
pazarlamamayı ve bu yolda faaliyette bulunmamayı kabul ve beyan
ederler.
ŞİRKET, kullanıcıların İntexcoin ticari markasını kullanarak, istenmeyen
faaliyetlere giriştiğini tesbit ederse Üye’ nin servislerine son verme
hakkını saklı tutar.
ÜYE’ ler, İntexcoin işinde birleştirilmiş diğer malzemelerle veya metin,
grafikler, görüntüler, İçerik, herhangi bir diğer kombinasyon ile
kullanılmasından istisnasız sorumlu olduklarını kabul ederler. Sahiplerinden
ve ŞİRKET’ ten uygun izin alınmadan, kullanıcılar ayrıca herhangi metin,

görüntü, tasarım, marka, hizmet markası veya ürünlerin herhangi üçüncü
şahısın telif hakkı ile korunmuş çalışmasının herhangi bir şekilde
kullanılamayacağını kabul ederler. Kullanıcılar bu vesile ile ürünlerin telif
hakkı, ticari marka, tanıtım veya gizlilik hakkı dahil herhangi bir üçüncü
tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan ederler.

ÜYE’ nin yasal olarak reşit olma sorumluluğu:
ÜYE, intexcoin.com ve/veya ŞİRKET’ e ait herhangi bir web sitesine kayıt
olurken, Yasal olarak reşit olduğuna dair doğru bilgileri kullanarak kayıt
olduğunu, ödeme sistemlerinden her hangi birini kullanarak ödeme
yapmaya ve ödeme almaya gerekli yasal şartları yerine getirdiğini ve
bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş olup. aksi durumda ve doğabilecek
tüm yasal sorumlulukları da peşinen kabul etmiş olur.
Üye olurken bir fotoğraf görüntüsü kullanarak işlem yapan kullanıcılar
fotoğrafın kişisel fotoğrafı olduğuna veya kullandığı fotoğrafta tüm gereken
kullanma hakkı olduğuna veya başkasının veya başka bir şeyin alternatif
görüntü olarak kullanmadığına (spesifik rızası olmadan) kullanıcının kendisi
olduğuna, yanlış bilgi sunmadıklarına garanti verirler.
Bu sözleşmeyi kabul ederek, Kullanıcılar bu vesile ile İntexcoin en çok çaba
ile ürünlerinizi zamanında teslim edeceğini anlar ve kabul ederler, yine de
teslim hususunda zaman çerçevesi garantisi vermez ve bu nedenle
kullanıcının istediği zamanda ürünlerin teslim edilememesinden intexcoin
sorumluluğunu kabul eder.
SPAM POLİTİKASI
ÜYE, e-postayı kötüye kullanılması ve suiistimal etmesi ciddi bir sorundur.
ŞİRKET SPAM’E izin vermez
İTE tanımı (istenmeyen ticari e-posta) veya SPAM:
•
İTE yığını promosyon malzemesi, yada ŞİRKETE ait olan herhangi İP
adresinin reklamını e-posta yolu ile gönderilen diğer talep formları olan
veya herhangi URL (alıt) www.intexcoin.com bağlanan veya diğer web
sitelerine ŞİRKET tarafından işletilmiş veya sahiplenmiş
•
ŞİRKET tarından işletilen veya diğer web sitelerinle sahiplenmiş veya
www.intexcoin.com dan bağlanmış İP adreslerine veya ISS’ler (İnternet
Servis Sağlayıcıları) üzerine oluşturulmuş web sayfalarının kullanımın
SPAM’e izin verilmiş (aynı zamanda “hayalet siteleri” olarak da bilinir)
doğrudan veya dolayı olarak müşteriler alanına referans verir.

•
Reklam, iletme veya başka herhangi kullanılabilir hale getirilmiş bir
yazılım programı, ürün veya hizmeti SPAM alımını engellemeyi
kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
• İletinin gerçek kaynağını gizlemek için mesaj başlıklarını tamamen veya
kısmen çevirmek veya yanlış sunmak
E-posta kötü kullanma hakkında daha fazla bilgi için http://www.ftc.gov/
ziyaret ediniz.
SPAM yankıları:
Web üzerinde, genellikle SPAM, düşüncesiz ve uygunsuz iş pratiği olarak
kabul edilmiştir. SPAM sadece ŞİRKETTE karşı tüketicilerin davranışlarının
negatif etkisinin dolaylı olarak zararlı olabilmesine ve aynı zamanda
ŞİRKETTİN kaynaklarına ve diğer hizmetlerine aşırı yüklenebilir.
Bizim sağlayıcılarımız:
İstenmemiş olduğu için, SPAM alan kullanıcılar genellikle öfkeli bir şekilde
hizmet sağlayıcılarına şikayet gönderiyorlar. Negatif tüketici davranışları ve
drenaj kaynaklarının nedeni olabilir. ŞİRKET Web topluluğu içinde uygun iş
ilişkileri korumak için çaba göstermektedir ve belli ki ilişkilerin tehdit eden
herhangi bir uygulamaya izin vermez.
SPAM kullanımı açısından sonuçları:
ŞİRKET, uyarı olmadan, bu ilkeyi ihlal eden herhangi bir Bağımsız
Pazarlama Ortağını feshetme hakkını saklı tutar. ŞİRKET hizmetlerinin
kullanımını teşkil ederek bu politikasının anlayış gösterip ve kabul ettiğiniz
anlamına gelir. ŞİRKET e-posta alıcılarının opt-in listesinden öyle ya da
böyle olmadığına bütün kanıtlarından kararlaştırması için ve “SPAM”, “İTE”,
“post bombalaması” veya “yığın e-posta” düşündüğünde kararı vermek
için hakkını saklı tutar.
Eğer bir ÜYE veya ÜYE nun web sayfası bir SPAM şikayetinden söz edilirse,
ÜYE derhal fesih etmek durumundadır.
ŞİRKET, ŞİRKETTİN ÜYE toplumuna spamçilerin eylem yapmasına izin
vermez. Bu nedenle, şirkette eylem yapıp ihlal eden ÜYE lara aşağıdaki
hakkını saklı tutar:
• Konumunun ve Web sitesinin herhangi bir para iadesi olmadan hemen
sona ermesi,
• Tüm ŞİRKET hizmetleri kullanımını ceza olarak kaybetmek,
•
İhlal eden ÜYE kendisine uygulanabileceği yargı yetkisinin, tüm
medenini ve ceza sorumluğunu ortaya çıkartabilir.

ŞİRKET,’ SPAM yok politikasını’ na nelerin dahil olduğunu belirlemek
hakkını saklı tutar.
*Bu SPAM (İTE) kullanım kabul politikası ve tüm diğer ŞİRKET politikaları
ŞİRKET tarafından önceden haber vermeden değiştirilebilir. Hizmet
kullanımı devam eden bir ÜYE, Bu politikada bir değişiklik uygulanmışsa,
ŞİRKET sitesinde yayınlanmış politika ve değişiklikleri kabul etmiştir.
ŞİRKET tüm ÜYE leri düzenli gözden geçirilmesi ve herhangi bir değişiklik
veya eklemeler için www.intexcoin.com sitesini kontrol etmek için teşvik
eder.
ŞİRKET, herhangi bir gelir, takım oluşturma veya benzeri hakkındaki
iddialardan sorumlu değildir. İntexcoin itibarı hakkında herhangi bir şekilde
veya formunda profesyonellik dışında davranışı olmasına sıfır toleransı
vardır. Eğer profesyonel dışı davranışlarla karşılaşırsanız söz konusu
duruma karşı uygun etkiyi yapmamız için bize hemen bildiriniz.
Ayrıca, e-postaların sahte başlıklarda kullanımda veya gerçeğe aykırı
yapılmasına, ŞİRKETTE ve/veya ürünlerine ve servislerine kökeninden bağlı
olan herhangi bir e-postasının orjinalliğini bozmak ve değiştirme yapmak
kesinlikle yasaktır.
Bir kişi veya kurum e-posta almasını istemediğini belirtirse, bu kişiye veya
kuruma e-posta göndermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Eğer bir kişinin
başlangıçta e-posta almayı kabul edip, ancak daha sonra e-posta almayı
durdurulmasını isterse, o isteğine uymak zorundasınızdır.
Sizin Kişisel Hesabınız
İntexcoin web sitesini kullandığınızda, kayıtlı hesabınızın kısıtlı giriş
yapılmasına ve hesabınızın ve şifrenizin gizliliğinin korunması bakımından
sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Hesabınızdan veya
şifrenizden gerçekleşen tüm faaliyetlerden sizin sorumlu olduğunuzu ve
ŞİRKETİN herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.
ÜYE’ lerin Arka ofis / web siteleri
Tüm İntexcoin üye’ lerinin arka ofis / web siteleri vardır. ÜYE, kendisine
aitarka ofis / web site içeriklerinin doğru ve tüm İntexcoin kurallarına,
politikalarına, prosedüre ve yürürlükteki KKTC yasaları ile tabiyetinde
bulunduğu ülke yasalarına, yönetmeliklerine uygun olduğunu, aksi halde
tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
Ürünlerin teslimi
Satın alınacak veya kiralanacak ürün veya ürünler, ÜYE’ ye Arka ofis / web
sitesi içerisinden sipariş verilip onaylandığı taktirde yine aynı yerde arka
ofis / web sitesi içerisinde teslim edilir.

KABUL VE ONAY
Üye bu sözleşme ile ŞİRKET 'in herhangi bir teslimatın gecikmesinden ya
da ürün kaybı ya da sonraki zararlardan sorumlu olmadığını kabul ve
beyan eder.
İade, İadeler
Aşağıdaki durumlarda (kişiselleştirilmiş veya özelleştirilmiş öğeler hariç)
satın alınmış İntexcoin ürünlerini iade edebilirsiniz.
Satın alınan paket sadece 14 (on dört) gün süre içinde iade edilebilir.
İntexcoin iade işlemlerini başlatıp en geç 30 gün içerisinde ürün yada
ürünlerin ödemesinin yapıldığı banka hesabına para iadesi yapılır.
Üye bu vesile ile ŞİRKETİN iade politikasını, Pazarlama Ortağı, önceden
alınmış komisyon ödemelerinden, ya da diğer ŞİRKETİN ürün ve/veya
Hizmetlerini kullanma sonucunda avantajlarını kapsamayacağını teyit ve
kabul eder.
İPTALLER
Tüm kayıt/satın alma iade talepleri 14 gün içinde yapılmalıdır.
İptallinizi sunmak için, kullanıcı adınızı, ödeme kanıtını ve satın almış
olduğunuz tarihi lütfen bildiriniz.
Ödeme metotları
Şu anda İntexcoin aşağıdaki ödeme metotlarını kabul eder:
BANKA TRANSFERİ
KREDİ KARTLARI
DEBİT KARTLAR
POS
ATM
Vergi, Gümrük vergileri ve diğer ücretler
Ürünleri sipariş ederken veya komisyon alındığında veya başka
avantajlarda, İntexcoin kullanıcıları gümrük işlemlerine maruz kalabilirler,
vergi veya diğer ücretleri, ürünler, komisyonlar veya avantajları sizden
belirtilmiş gidecek yeri veya hesabına ulaştığında vergilendirilir.
Kullanıcılar,
bu vesile ile bu maliyetleri alıcı ve/ veya ÜYE olarak
üstlenilmesi gereken herhangi bir ek masrafın, ortaya çıkabileceğine kabul

etmiş olurlar. ŞİRKET bu masraflar üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir
ve onların ne olabileceğini tahmin edemez.
Politikalar ülkeden ülkeye geniş ölçüde değişir, bu nedenle daha fazla bilgi
almak için sadece bir alıcı veya ÜYE kullanıcı olarak yerel yönetimlerden
bilgi almak kendi sorumluluklarındadır.
Ayrıca, ürünleri sipariş veya ŞİRKETTEN komisyon alırsanız, kullanıcılar bu
malların ithalatçısı sayılır ve/veya komisyonları ve/veya malları aldığı
ülkenin kanunları ve mevzuatlarına uyumak zorundadır. lütfen buna dikkat
ediniz.
Ürün Açıklamaları
İntexcoin de biz her zaman ürünlerimizin açıklamalarının mümkün
olduğunca doğru olmasına çabalarız. Yinede, ŞİRKET ürün açıklamaları
veya diğer içerikleri doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel ya da hatasız
olduğuna garanti vermez. ŞİRKET tarafından sunulan herhangi bir şey,
ürün olarak tarif edilmemişse, kullanıcıların tek çareleri ve sorumlukları
kullanılmamış durumda iade etmeleridir.
İntexcoin Bonus Planı
Kullanıcılar bu vesile ile ŞİRKETİN herhangi bir zamanda İntexcoin bonus
planını değiştirme hakkını saklı tutmasını kabul ederler.
Bir değişikliğe ihtiyaç duyulursa, bir ŞİRKET olarak İntexcoin i uzun yıllar
korumak için yapılacak ve bu nedenle de Üye’ ye ve İntexcoin’ e güvenli
ve uzun vadeli iş sağlanmış olacaktır.
Bütün bu adı geçen durumlara göre, İntexcoin bonus planından gelen
bütün avantajlar veya sınırlı olmayan kar paylaşımı da dahildir.

