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1. Genel bilgiler 
 

1.1 `CLAUS` GmbH ve "multi-culties.com" internet sitesi ile ilgili bilgiler: 
multi-culties.com kullanıcıya internet sitesine ve ardından devamında internet uygulamalarına ve 
`CLAUS` GmbH'nın online servisine erişim sağlar. Her nitelikteki "Multiculties" `CLAUS` GmbH'nın 
Avusturya patent bürosunda tescilli korunma altına alınmış bir adıdır. 
İnternet sitesi `CLAUS` GmbH, 2384 Breitenfurt bei Wien, Königsbühelstrasse 82 (Avusturya) 
tarafından işletilmektedir. Bu Genel Çalışma Koşulları `CLAUS` GmbH tarafından kullanıcıların 
kullanımına sunulan internet sitesi ile servis ve içerikler için geçerli düzenlemeleri kapsamaktadır. 
Lütfen bu Genel Çalışma Koşulları'nı dikkatle okuyun, çünkü bu koşullar kullanıcıların sorumluluk 
sınırlarını belirlemekte ve düzenlemektedir. Bu Genel Çalışma Koşulları'nı kabul etmediğini 
bildiren kullanıcıların internet sayfasını, içerikleri veya servisleri kullanması kesinlikle yasaktır. 

 
1.2 Çalışma koşullarının kabulü: İnternet sayfası multi-culties.com'un çağrılması ve içerisinde 
gezinilmesi veya servislerinin ya da içeriklerinin kullanılmasıyla kullanıcı bu Genel Çalışma 
Koşulları'nı kabul ettiğini beyan eder. Bunun dışında her bir servis için bu internet sayfasından 
yayınlanmış belirli diğer düzenlemeler geçerlidir, örneğin veri koruma yönetmeliği. Olası belgeleri 
ve ekleri ile birlikte bu düzenlemeler Genel çalışma Koşulları'nın bütün teşkil eden bir parçasıdır. 

 
1.3 Çalışma koşullarımızın değişikliği: `CLAUS` GmbH bu Genel Çalışma Koşulları üzerinde 
düzenleme yapma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler zamanında haber verilir ve yasal 
süre içerisinde yazılı bir itiraz olmazsa veya internet sitesi, servisler veya içerikler değişikliklerin 
yayınlanmasından sonra kullanılmaya devam ederse kabul edilmiş olarak geçerli olur. Bu nedenle 
Genel Çalışma Koşulları bağlayıcı olduğundan güncel Genel Çalışma Koşulları'nın dikkatle okunması 
tavsiye olunur. 

 
1.4 İnternet sitesinin iyileştirilmesi: İnternet sayfasının, servislerin ve içeriklerin kalitesi ile ilgili 
geri dönüş her zaman memnuniyetle kabul edilir. Her kullanıcıdan neyi beğendiğini ve/veya 
neyin iyileştirilmesi gerektiğini bildirmesini rica ediyoruz. Bu Genel Çalışma Koşulları bir 
kullanıcı tarafından veya üçüncü bir şahıs tarafından ihlal edildiğinde lütfen office@multi-
culties.com adresine derhal bir e-posta gönderin.  

 

1.5 Kavramlar: Kavramların açıklanması: "İçerik" bilgi, resim, materyal ve malzeme (hareketli veya 
hareketsiz olmasından bağımsız) metin, veri,cevap, grafik, logo, fotoğraf , film kaydı, yazılım, ses ve 
müzik dosyası, liste, `CLAUS` GmbH veya bir kullanıcı tarafından diğer kullanıcılara bu internet 
sayfasında erişilebilir kılınan ve Stream, yükleme, elektronik veri veya başka bir formda bu internet 
sitesinde ya da bu internet sitesi üzerinden sunulan her formdaki videodur. 
"Koruma hakkı" kavramı özellikle telif haklarına, tescilli örneğe, patent markalarına, logolara ve 
işaretlere, örnek haklarına, devretme haklarına, veri bankası haklarına, ticari sırlara, veri koruma 
ve saklı tutma haklarına ve dünyanın her parçasındaki tüm diğer benzer haklara sınırlı olmayacak 
şekilde fikri mülkiyet haklarını tanımlamaktadır. 
"Servis" kavramı özellikle sadece internet sitesinde veya internet sitesi üzerinden sunulan erişim, 
programlar ve içeriklere sınırlı olmayacak şekilde tüm hizmetleri kapsamaktadır. 
"İnternet sayfası" kavramı ile "multi-culties.com" ilişkilendirilmektedir. 

 

2. Telif hakları, marka hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları 
 

Olasılıkla kullanıcılar tarafından sunulan içerikler ve servisler dahil olmak üzere internet sitesinin 
içerikleri ve servisleri koruma hakları ile korumalıdır. `CLAUS` GmbH bu koruma haklarının ya 
sahibidir veya lisans sahibidir. Haklar üçüncü bir şahıs tarafından kullanıma sunulduğunda bu 
haklar üçüncü şahıslar tarafından saklıdır. İçerikler veya servisler açıkça yasal korumalı olarak veya 
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tescilli olarak gösterilse bile bu durum içerikler veya servisler göz önüne alındığında tamamen 
veya kısmen `CLAUS` GmbH'nın ilgili fikri mülkiyet haklarından vazgeçtiğini ifade etmez. Markalar, 
adlar ve logolar açıkça yasal korumalı olarak veya tescilli olarak gösterilse bile bu durum bu 
markalar, adlar ve logolar göz önüne alındığında `CLAUS` GmbH'nın ilgili koruma haklarından 
vazgeçtiğini ifade etmez. Önceden yazılı onay olmadan içerikler, materyaller veya bunların 
kısımları ne çoğaltılabilir, kopyalanabilir, nerede ve nasıl olduğu farketmeksizin yayınlanabilir, 
gönderilebilir, listelenebilir, devredebilir ne de düzeltilebilir. Koruma hakları ihlal edilemez veya 
bir ihlal denemesine tabi tutulamaz. Aynı şekilde bu durum  yasal olarak koruma altında olmasa 
bile internet sitesindeki fikirler ve konseptler için geçerlidir. İster tamamen ister kısmen olsun her 
tür çoğaltma mutlaka yazılı olarak onaylanmış olmalıdır ve aşağıda belirtildiği gibi kullanıcı 
tarafından belirgin şekilde telif hakkı işareti ile işaretlenmelidir: © `CLAUS` GmbH. 

 

3. Kullanıcı kaydı 
 

3.1 Kayıt olma ve kullanıcı hesabı: Servisin bazı fonksiyonlarını kullanabilmek için kullanıcı olarak 
kayıt gereklidir. Bunun için asgari yaş 16'dır. Kayıt olmak için lütfen kayıt formunu doldurun. 
Genel Çalışma Koşulları'nı onaylamanız mutlak bir zorunluluktur. E-posta üzerinden kullanıcı adı 
ve şifre ile birlikte "kullanıcı hesabı" için başvuru sahibine bir kayıt onayı ulaşmışsa kayıt işlemi 
başarılı olmuştur. Her kullanıcı için sadece bir kullanıcı hesabına müsaade edilir. İhlal edildiğinde‚ 
`CLAUS` GmbH'nın takdirine göre erişim sınırlanabilir veya aşırı durumda engellenebilir. 

 
3.2 Kullanıcı adı ve şifre: Tüm kayıt kapsamındaki ve geleceğe yönelik bildirilmiş veriler her 
bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun, doğru ve yanıltıcı olmadığında kayıt başvurusu onaylanmış 
olarak geçerli olur. Veriler daima güncel olacak şekilde tüm değişiklikler talep edilebilir kapsamda 
derhal haber verilmelidir. Kullanıcı adı ve şifre güvenli bir şekilde korunmalıdır, bu işlemler kullanıcı 
tarafından cevap vermeden veya açıkça tasdik edilse bile kullanıcı hesabı üzerinden yürütülen tüm 
işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Yetki dışı her kullanım derhal bildirilmelidir. Başka bir 
kullanıcının kullanıcı hesabı kullanılamaz. `CLAUS` GmbH'ya, internet sitesinin başka bir 
kullanıcısına veya internet sitesinin bir ziyaretçisine yetki dışı kullanım nedeniyle doğacak 
zararların sorumluluğu kullanıcı hesabının sahibine aittir. `CLAUS` GmbH, kullanıcının 
yükümlülüğünü ihlalinden kaynaklanan zararlar için sorumlu tutulamaz. Kullanıcı adının internet 
sitesinde görülebiliyor olmasına dikkat edilmelidir. 

 
4. Kullanıcının hakları ve yükümlülükleri 

 
4.1 "Şahsi amaçlar için kullanım": Kullanıcının internet sitesine erişim ve sunulan ilgili servisleri 
ve içerikleri kullanım hakkı vardır. Sadece şahsi amaçlar için (ticari gösterim, çoğaltma ve 
devretme için değil) internet sitesinin içerikleri indirilebilir veya internet sitesinin servisleri 
çağrılabilir. Her tür farklı kullanım, özellikle menfaatler, faaliyetler, servisler veya ister kendi ister 
üçüncü şahısların ürünleri için her tür kullanım kesinlikle yasaktır. 

 
4.2 Yükümlülükler: Bu çalışma koşullarında açıkça başka bir durum öngörülmemişse veya `CLAUS` 
GmbH tarafından yazılı olarak açıkça başka bir duruma onay verilmedikçe internet sitesi veya 
bunun bölümleri, içerikler veya servisler yayınlama veya dağıtım amaçlarına yönelik olarak 
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hangi formda olursa olsun yayınlamaz, tercüme edilemez, 
devredilemez, yüklenemez veya başka bir şekilde başka veri işleme cihazlarına, internet sitelerine 
veya medyalara dağıtılamaz. Bu durum kısıtlamasız olarak "Mirroring" için de geçerlidir. İnternet 
sitesi veya bunun kısımları, içerikler veya servis ticari amaçla kullanılamaz, internet sitesine, 
servislere veya içeriklere erişim hakları devredilemez veya ne kısmen ne de tamamen 
geliştirilemez ya da gelişmesini engelleyemez, parçalara ayrılamaz, bir "reverse engineering" 
işlemine tabi tutulamaz, değiştirilemez veya uyarlanamaz. Gerektiğinde internet sitesi, içerikler 
veya servisler için geçerli olan veri hacmi limitleri dikkate alınmalıdır. 

 
4.3 Müdahale yasağı: İnternet sitesinin veya bunun kısımlarının ve ancak buna münhasır 
kalmayacak şekilde özellikle güvenlik fonksiyonlarının bozulması, bloke olması, zarar görmesi veya 
internet sitesi navigasyonunun çoğaltılmaya çalışılması, işlem yapılması veya buna sadece 



girişilmesi kesinlikle yasaktır. Bu durumu aşan hususlar için bu çalışma koşullarının 5.5 maddesi 
aynı şekilde geçerlidir. İnternet sitesini, içerikleri ve servisleri kullanırken tüm geçerli yasaları ve 
talimatları, `CLAUS` ve partnerlerinin haklarını dikkate alın. 

 
4.4 Reklam yasağı: Bu çalışma koşullarında açıkça başka bir durum öngörülmemişse veya yazılı 
olarak açıkça başka bir duruma onay verilmedikçe internet sitelerinin, içeriklerin veya servislerin 
reklam amacıyla veya ticari faaliyetlerle, servislerle veya ürünlerle bağlantılı olarak bilgilerin 
gösterilmesi amacıyla kullanılması yasaktır. 

 
4.5 Feragat: Bu çalışma koşulları ve çalışma koşulları kapsamında edinilen tüm haklar ve lisanslar 
önceden kesin yazılı onay olmadan devredilemez veya feragat edilemez. `CLAUS` GmbH 
haklardan veya yükümlülüklerden kendi takdirine göre feragat edilebilir. 



Servis değişikliği: `CLAUS` GmbH internet sitesi, servis veya içerikleri önceden bildirmeden düzeltme, 
değiştirme veya ayarlama hakkını saklı tutar. İçeriksel ve teknik değişiklikler ve bununla bağlantılı 
bakım çalışmaları özellikle konu alanlarının değiştirilmesini ve servis veya içeriklerin teknik 
formatlarının değiştirilmesini kapsayabilir. İnternet sitesine ve servislere veya içeriklere erişim 
bundan dolayı ve önceden haber vermeksizin sistem arızaları veya bakım, kontrol veya onarım 
çalışmaları durumunda veya beklenen etki alanının dışındaki nedenlerden dolayı geçici olarak veya 
nihai olarak düzenlenebilir. İnternet sitesine, içeriklere veya servislere erişim sağlanmadığında 
`CLAUS` GmbH sorumluluk kabul etmez. İnternet sitesinin, içeriklerinin veya servislerin hizmeti her 
zaman sona erdirilebilir. `CLAUS` GmbH bakım ve destek hizmetlerini yerine getirmekle kesinlikle 
yükümlü değildir. 
 

5. Kullanıcı içerikleri 
 

5.1 Müsaade: Şimdi veya gelecekte `CLAUS` GmbH kullanıcılarına haberleri, metinleri, şekilleri, 
verileri, dosyaları, resimleri, grafikleri, fotoğrafları, yorumları, ses dosyalarını, müzik dosyalarını, 
bilgileri, içerikleri veya diğer materyalleri (aşağıda "kullanıcı içerikleri" olarak adlandırılacaktır) 
düzenlemeye, yüklemeye, aktarmaya veya başka şekilde erişilebilir kılmaya (aşağıda kısaca 
"devretmek" olarak adlandırılacaktır) müsaade edebilir. Burada verilen hakların ve yetkilerin saklı 
kalması kaydıyla kullanıcı içerikleri mülkiyeti ve hakları kullanıcıda kalır. Bu kullanıcı içerikleri için 
`CLAUS` GmbH hiçbir şekilde gizlilik garanti etmez, denetim ve tüm fikri mülkiyetlerin korunması 
sadece kullanıcının yükümlülüğündedir. `CLAUS` GmbH bunun için her tür sorumluluğu reddeder. 

 
5.2 Kullanıcı sorumluluğu: İletilen tüm kullanıcı içerikleri için tek başına sorumluluğu kullanıcı 
üstlenir ve kullanıcı içeriklerindeki tüm koruma ve tasarruf haklarının sahibi olduğunu ve 
kullanıcı içeriklerinin satış, reklam, sponsorluk veya reklam faaliyetlerini kapsamadığını, 
kamusal düzene karşı gelmediğini ve üçüncü şahısların haklarını içermediğini, kanun dışı 
materyaller içermediğini veya yasaya aykırı eylemleri desteklemediğini ve ne münferit kişiler 
ne de kişi grupları için alçaltıcı, müstehcen, aşağılayıcı, ırkçı veya rahatsız edici olmadığını, 
bağlantılı şirketlerimizin veya bizim ya da onların faaliyetlerinin, ticaretlerinin veya 
markalarının olumsuz bir izlenime maruz kalmamasını beyan eder ve sorumluluğunu üstlenir. 

 
5.3 Yetki devri: Biyografik bilgiler, özellikle ad, resim, ses, öz geçmiş, coğrafi ikametgah olmak 
üzere internet sitesine iletilen kullanıcı içerikleri ile `CLAUS` GmbH, `CLAUS` GmbH'nın ana 
firmaları ve yan firmaları ve `CLAUS` GmbH'nın bağlantılı şirketleri ve bunların ilgili yetki sahibi 
temsilcileri, lisans sahipleri, hak sahipleri ve devralanları (aşağıda "partner" olarak 
adlandırılacaktır) içerikleri istenilen amaçlar için tüm araçlar üzerinden bilinen ve geleceğe yönelik 
tüm medyalar üzerinden `CLAUS` GmbH ticari işletmesinin ve partnerlerinin amaçları için, `CLAUS` 
GmbH ve `CLAUS` GmbH ürünleri yararına reklam ve halkla ilişkiler amaçları için ve internet 
sitesinde faydalanma, çoğaltma, dağıtma, yayınlama, bundan türetilen ürünleri üretme, teşhir 
etme, sunma, dijitalleştirme, senkronize etme ve başka şekilde değerlendirme amacıyla kullanım 
için geri alınamaz bir şekilde mekan ve zaman itibariyle sınırsız, nihai olmayan, devredilebilen, 
bedelsiz ve sınırsız yetkiye sahiptir. Bu düzenleme uyarınca `CLAUS` GmbH içeriklerin sürümünü 
sadece bedelsiz olarak gerçekleştirmekle sorumludur. Kullanıcı, bu düzenleme uyarınca içeriklerin 
kullanımı için harç veya ilave ücret tahakkuk etmediğini kabul eder. 

 
5.4 Diğer kullanıcılara izin: Böylelikle kullanıcı diğer kullanıcılara da kullanıcı içeriklere erişme ve 
şahsi, ticari olmayan amaçlar için kullanma, çoğaltma, bundan türetilen ürünleri üretme, 
kamuya sunma, kamuya teşhir etme, devretme ve eğer bu durum servis işlevlerinin kapsamında 
ve bu çalışma koşullarına göre mümkünse yayınlama izni verir. 

 
5.5 İçeriklerin kalitesi: Kullanıcı, `CLAUS` GmbH ve partnerlerinin veya faaliyetlerinin, ticaretlerinin 
veya markalarının olumsuz bir izlenime maruz bırakan, özellikle yasaya aykırı ürünler, içerikler, 
servisler veya materyaller, kazalar hakkında raporlar, şiddet eylemleri, felaketler, savaşlar, 
ayaklanmalar veya rekabet ürünleri göz önüne alındığında can sıkıcı, tehditkar, alçaltıcı, iftira 
niteliğinde, yerici, kaba, ahlaksız, müstehcen, pornografik, ayrımcı veya başka şekilde uygunsuz 
olan veya ceza yasasını, sivil yasayı, veri koruma yasasını, kişilik haklarını veya başka şekilde geçerli 



yasayı ihlal eden veya bu tür ihlalleri destekleyen, ürünler veya servisler için reklam yapan veya 
kişi ile ilgili bilgileri içeren kullanıcı içeriklerinin iletilmemesini güvence altına alır ve 
sorumluluğunu üstlenir. Bu durum özellikle virüsler, Truva atları, diğer zararlı kodlar veya zararlı 
komut dosyaları bulunmadığında güvence ve sorumluluk  de geçerlidir. Ayrıca bir kullanıcının, 
diğer kullanıcıları servisten faydalanmaktan veya kullanmaktan alıkoyan veya kullanımını kısıtlayan 
tüm davranış biçimleri yasaktır. 

 
 

5.6 Denetim: `CLAUS` GmbH kullanıcı içeriklerini denetlemeye yetkilidir, ancak yükümlü değildir ve 
kendi takdirine göre ve herhangi nedenden dolayı kullanıcı içeriklerini düzenleyebilir, kaldırabilir, 
yayınlanmasını reddedebilir veya buna erişimi devre dışı bırakabilir. 

 
6. Sorumluluktan muafiyet 

 
Kullanıcı, `CLAUS` GmbH ve partnerlerini tüm bağlayıcılıklar, zararlar, talepler, işlemler, giderler, 
alacaklar veya maliyetler hususunda taleplerle ve hasar tazminatı alacaklarıyla bağlantılı olarak yasal 
temsil için tam kapsamlı olarak sorumluluktan muaf kılmakla ve bunların servis, kullanıma sunulan 
kullanıcı içerikleri kullanımı, gerçek veya tahmini aykırılıklar, kullanıcı tarafından verilen 
güvencelerin ihlali, bu çalışma koşullarına karşı teminatlar ve anlaşmalar bağlamında ortaya 
çıkmasından bağımsız  zararsız kabul etmekle yükümlüdür. Kullanıcı tam kapsamlı olarak birlikte 
çalışmakla yükümlüdür. 

 

7. Haber bülteni alma onayı 
 

Bunun için kullanıcının onayı verildiğinde gerektiğinde e-posta veya telefonla içeriklere, 
servislere, tekliflere, reklam faaliyetlerine, `CLAUS` GmbH ve partnerlerinin etkinliklerine dair 
haber bülteni ve mesajlar gönderilir. Kullanıcı verilerinin kullanım onayına her zaman itiraz 
edilebilir ve bundan vazgeçilebilir. Lütfen office@multi-culties.com adresine bir e-posta veya 
aşağıdaki adrese posta gönderin: `CLAUS` GmbH Königsbühelstrasse 82 2384 Breitenfurt bei 
Wien, Avusturya 

 
8. Sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması 

 
8.1 Garanti reddi: `CLAUS` GmbH internet sitesinin, servisin, içeriğin doğruluğu, kalitesi, 
düzenlenmesi, dakikliği, fonksiyonelliği, kullanıma elverişliliği, kullanılabilirliği veya eksiksiz oluşu 
hususunda veya ticari veya fikri mülkiyet haklarının veya üçüncü şahısların diğer haklarının ihlal 
edilmemesi veya içeriklerin belirli bir amaca uygunluğu hususunda geçerli kanunda izin verilen en 
geniş kapsama göre her ne türde olursa olsun açıkça her tür garantiyi kabul etmez. Kullanıcı 
tarafından internet sitesinde veya internet sitesi üzerinden sunulan tüm bilgiler, içerikler veya 
servisler veya güven içerisinde bunlarla ilgili alınan kararlar kendi takdirine ve riski kendisine ait 
olacak şekilde gerçekleşir. 

 
8.2 Erişim ve kullanım: İnternet sitesine, içeriklere veya servislere erişimin, internet sitesinin, 
içeriklerin veya servisin kullanımının riskinin kendine ait olduğunu ve eksiksizliğe dair garanti ve 
hak talebi olmadan kullanıcı beyan eder. Hangi nedenden olursa olsun içeriklerde, servislerde, 
kullanılabilirlikte veya teslimatlardaki hatalardan veya ihmallerden dolayı `CLAUS` GmbH hiçbir 
şekilde sorumluluk kabul etmez. 
 
8.3 Hatasızlık: `CLAUS` GmbH internet sitesinin, içeriklerin veya servislerin hatasız veya arızasız 
olduğuna dair güvence vermez ve her zaman ve ayrıca haber vermeksizin internet sitesini, 
içerikleri veya servisleri herhangi nedenden dolayı kısmen veya tamamen düzenleme veya plan 
dahilindeki veya plan haricindeki bakım çalışmalarını, hata gidermeleri veya diğer değişiklikleri 
gerçekleştirmek için gerekli olduğunda internet sitesinin, içeriklerin veya servislerin işletimini 
iptal etme hakkını saklı tutar. 

 
8.4 Harici linkler: `CLAUS` GmbH'nın mülkiyetinde olmayan diğer internet sitelerine dair linkler 
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veya diğer internet siteleri için reklam hususunda `CLAUS` GmbH sorumluluk üstlenmez veya 
burada sunulan veya ihtiva edilen içerikler veya bilgiler için yükümlülük üstlenmez. Kullanıcılar bu 
internet sitesini riski kendisine ait olarak ziyaret eder. 

 
8.5 Zararlar: `CLAUS` GmbH ve partnerlerinin ve çalışanlarının kullanıcı tarafından önceden haber 
verilse bile hiçbir şekilde gerçekten veya muhtemelen kaybedilmiş siparişler, şanslar, kullanımlar, 
kazançlar, sözleşmeler, gelirler, firma değerleri veya tasarruflar için veya gerçek veya denenmiş 
internet sitesi, içerik ve servis kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlar için 
yükümlü tutulamayacağını kabul ettiğini kullanıcı beyan eder. 

 
8.6 Sorumluluk reddi: `CLAUS` GmbH geçerli kanuna göre izin verilen en geniş kapsamda 
içerikler veya servisler teslim edilmediği için kullanıcıya doğabilecek dolaylı veya doğrudan 
hasarlar veya kayıplar için sorumlu tutulamaz. Bu durum aynı şekilde erişim gecikmeleri veya 
kesintileri, sunucu arızası veya yüksek şiddet nedeniyle, güvenlik ihlallerinde verilerin, içeriklerin 
veya servislerin gönderilmemesi veya yanlış gönderilmesi veya kişiye ait verilerin hacker saldırısı 
sonucu ve ağlarda arıza ve sinyal kaybı sonucu yetki dışı kullanımı için de geçerlidir. Bu muaf 
tutma durumu ancak kullanıcıya tahakkuk eden kayıplar veya hasarlar önceden görülemediyse 
veya önceden görülebilmesi gerekiyorsa veya kullanıcı `CLAUS` GmbH firmasını bu tür hasarların 
veya kayıpların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu bildirmişse geçerlidir. 

 
8.7 Sorumluluk sınırlaması olmadan: Belirgin şekilde `CLAUS` GmbH tarafından neden olunan 
kişisel zararlar ile hilekarlık veya art niyetli yanıltmada olduğu gibi yasal yükümlülük getiren 
sorumluluk nedenleri için sorumluluk sınırlamaları yoktur. 

 
8.8 Tüketici koruma: Kullanıcı (tüketici) için yasal tüketici ve kullanıcı koruma hakları geçerlidir. 

 

9. Kullanıcı hesabının feshi ve ara verilmesi 
 

Bu çalışma koşulları ihlal edildiğinde veya deneme girişimi yapılan veya gerçekten bir ihlale veya 
hasara dair haklı şüphe olduğunda `CLAUS` GmbH bu kullanıcı hesabını ve/veya bu internet 
sitesine erişimine her zaman önceden haber vermeksizin ve kendi takdiriyle ara verme, sınırlama 
veya feshetme hakkını saklı tutar. Bu çalışma koşulları ihlal edildiğinde hilekarlıktan suç unsuru 
tahakkuk ediyorsa bu durum sivil veya ceza hukuku davasına, hasar tazminatı talebine ve cezai 
takibe neden olur. Sorumluluk retleri, muafiyetler ve bu çalışma koşullarındaki diğer hariç tutmalar 
bunların sona ermesinden sonra da mevcut kalır. 

 

10. Veri koruma yönetmeliği 
 

10.1 Veri koruma: Kullanıcının kayıt usulü kapsamında veya daha geç haber verdiği tüm 
bilgiler, veriler ve materyaller ile diğer devredilen bilgiler, veriler ve materyaller bu çalışma 
koşullarının güncel envanter versiyonunda olan veri koruma yönetmeliğine tabidir. 

 
10.2 Gizli olmayan verileri: Veri koruma yönetmeliği altına dahil olan kişiye ait bilgiler müstesna 
olarak kullanıcının internet sitesinde veya internet sitesi üzerinden yayınladığı veya aktardığı tüm 
bilgiler, veriler ve materyaller ne gizli olarak ne de mülkiyet hakkı itibariyle korumalı olarak 
geçerlidir. Böylelikle kullanıcı bu bilgilerin, verilerin, resimlerin, ses dosyalarının, metinlerin ve 
materyallerin tüm ticari ve ticari olmayan amaçlara yönelik olarak istenilen şekilde dünya çapında 
kullanılması için süre olarak sınırsız, geri alınamaz, inhisari olmayan, harçsız bir lisansını alır ve 
yukarıda belirtilen lisansın verilmesi için tüm gerekli haklara sahip olma sorumluluğunu üstlenir. 

 
11. Bölünebilirlik hükmü 

 
Bu çalışma koşullarının her bir hükmü ayrı ve tek başına değerlendirilmelidir. Bu çalışma 
koşullarının bir hükmü tamamen veya kısmen geçersizse veya uygulanamıyorsa, bu çalışma 
koşullarının diğer kısmının geçerliliği bundan etkilenmez. Ardından ilgili hüküm mutlaka gereken 
kapsama sınırlandırılmalı veya iptal edilmeli ve bu çalışma koşullarının amacına en yakın olan 



geçerli bir hüküm yerine konulmalıdır. Diğer kısmen çalışma koşulları bundan etkilenmez ve 
tamamen geçerli olarak kalır. 

 

12. Geçerli kanun ve yetkili mahkeme 
 

Bu çalışma koşulları Avusturya hukukuna tabidir ve buna göre değerlendirilmelidir. Bu çalışma 
koşullarının tüm var olma, geçerlilik veya sona erme soruları dahil olmak üzere bu çalışma 
koşullarla bağlantıdan kaynaklanan veya bağlantı içerisindeki tüm ihtilaflar sadece ticari dava için 
yetkili mahkeme tarafından geçerli Avusturya hukukuna mutabık olarak uluslararası özel hukukun 
kanunlar ihtilafı ilkeleri altında karara varılmalıdır. BM satın alma hakkının (CISG, Birleşmiş 
Milletler'in 11 Nisan 1980 tarihli uluslararası mal satın alma sözleşmeleri hakkında anlaşma) tatbiki 
geçersizdir. 

 
© 2014 `CLAUS` GmbH 
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