“BOSCH PROFESYONEL EL ALETLERİ
”BOSCH PROFESYONEL ile BULUŞMA” ETKİNLİĞİ KATILIM KOŞULLARI
1. İlgili etkinlik, 09.10.2021 tarihinde 13:30-15:30 saatleri arasında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş
tarafından Türkiye genelinde, online olarak Soda Pazarlama İletişim ve Turizm Tic. LTD. ŞTİ
tarafından hazırlanan www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv adresli mikro site üzerinden
düzenlenmektedir.
2. www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv (ücretsiz)
mikro
sitesinden
canlı
olarak
yayınlanacak olan etkinliğe katılım, bu mikro site üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılımcılar
mikro siteye, bilgisayarlarındaki browser veya cep telefonları üzerinden QR kodu okutarak giriş
sağlayabilecektir.
www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv üzerinden Mikro sitede yer alan kayıt alanından,
Soda Pazarlama İletişim ve Turizm Tic. LTD. ŞTİ‘nin sağladığı site adresi ve etkinlik şifresi ile
giriş yapılabilecektir.
3. Katılımcıların etkinliğe kayıt için ilgili kayıt alanına: Ad-soyad, adres, mail ve telefon bilgisi ile
mesleklerini (Meslek bilgisi opsiyoneldir.) girmesi gerekmektedir. Katılımcılar girişlerini
tamamladıktan sonra, etkinliği izleyebilecekleri canlı yayın ekranına giriş yapacaktır.
4. Katılımcılar aynı zamanda canlı yayın ekranı üzerinden sorularını sorabilecektir. Soru sorarken
katılımcılar sadece sorularını paylaşabilecektir, soru sorabilmek için isim veya herhangi başka
bir kişisel veri paylaşımı zorunlu değildir.
5. Katılımcıların kişisel bilgileri veya fotoğrafları www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv
sitesinde üçüncü kişilerce görüntülenemeyecektir.
6. Etkinlik sonunda, etkinlikte aktarılan teknik konularla ilgili 10 soruluk online bir soru-cevap
(“Quiz”) oyunu düzenlenecektir. www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv mikro sitesi
üzerinden devam edecek olan canlı yayındaki soru-cevap (Quiz) oyunu için katılımcılar
yanıtlarını site üzerinden verecek olup en çok doğru cevabı en hızlı sürede veren ilk 3 katılımcı
Quiz sonunda hediye kazanma hakkı elde edecektir. Kazanan katılımcılar, quizin sonunda tüm
katılımcılara canlı yayında açılanacaktır.
7. Quiz 10 sorudan oluşacak olup her soruda 4 seçenek yer alacaktır. Her soru için tek bir doğru
seçenek olacaktır.
8. Her bir sorunun yanıt süresi 4 saniyedir. Belirlenen sürenin içinde en son cevap verilen yanıt
doğru sayılacaktır. 4 Saniyelik yanıtlama süresi azami süredir. 6. Maddede yer alan en hızlı
cevap verme kuralının aksine bir kural olarak yorumlanamaz.
9. Katılımcılar, Quiz’e sadece bir kez katılabilir.
10. Quiz sonunda kazananlara hediye gönderimi yapılabilmesi için katılımcıların gerçek adsoyadları ile siteye giriş yapmış olmaları gerekmektedir.
11. Katılımcıların etkinlik boyunca farklı bir cihaz üzerinden canlı yayını kayıt almasına izin
verilmeyecektir.
12. Katılımcıların sorularının canlı yayın etkinliğinin ana temasına uyumlu, dini veya siyasi amaçlara
hizmet etmeyen, sakıncalı, ırkçı ve zararlı ifadeler içermeyen, genel ahlak kurallarına uygun
olması gerekmektedir.
13. Katılımcının hukuka, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldırı niteliğinde veya suç teşkil eden
ya da suç unsuru içeren yorumları silinecek olup bu içerikte sorular canlı yayın ekranında yer
almayacak ve cevaplanmayacaktır. Hukuka veya genel ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldırı
niteliği taşıyan veya suç teşkil eden veya suç unsuru içeren yorumlarda bulunan ve etkinliğe
katılım koşullarında belirtilen hususları ihlal eden kişilerin Quize katılımı geçersiz olacaktır ve bu
kişilerin katılımı kabul edilmeyecektir. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş, belirtilen unsurları içeren

paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında ilgili adli ve idari merciler nezdinde şikâyette bulunma,
varsa zararlarının tazminini talep etmek dahil gerekli görülen yasal adımları atma hakkını saklı
tutar.
14. Katılımcıların kişisel verilerinin, hangi amaçlarla ve hangi kanuni veri işleme şartlarına
dayanılarak işleneceğine ve ilgili kişilerin haklarına dair detaylı bilgi için bu metnin sonunda ve
www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv adresinde yer alan Aydınlatma Metni’ni
inceleyebilirsiniz.
15. Quizin sonucunda kazanan 3 talihliden 1.’ye 1 adet GBH 18V-26 Kırıcı Delici, 2.’ye 1 adet GLM
50-27CG Li-Ion Yeşil Lazerli Uzaklık Ölçer ve 3.’ye 1 adet Premium mixed set 76pcs ürünleri
hediye edilecektir.
16. Kazanan kişilere ödülü kargo ile iletilecektir. Ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış
olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Bosch Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
sorumlu değildir.
17. Katılımcılar, etkinliğe katıldığında “Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş”, kullanıcı bilgilerinin Quiz için
kullanım hakkına sahip olur.
18. Bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğinin sorumluluğu katılımcılara aittir. İletişim kurulamaması
nedeniyle ödül teslim edilememesinden ve talihlilerin etkinliğe, internet bağlantısı gibi sebeplerle
katılamamasından Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş veya Soda Pazarlama İletişim ve Turizm Tic.
LTD. ŞTİ. sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, katılım
tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar
herhangi bir hak iddia edemezler. “Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş” katılımcıların Quize katılım
uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar.
19. Canlı yayını izlemek ve Quiz’e katılmak ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir.
20. 18 yaşından küçükler ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanları ile Soda Pazarlama İletişim ve
Turizm Tic. LTD. ŞTİ. çalışanları düzenlenen Quize katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi
hediyeleri verilemez.
21. Kazanılan ödüller değiştirilemez, devredilemez veya nakde dönüştürülemez.
22. Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.
23. Ödüle konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
24. Quiz’de çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi
durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, “Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş”’nin
yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı
saklıdır.
25. “Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş” etkinliğe ve Quize katılım esnasında, katılımcıların kişisel
bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük
olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek
problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek
problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
26. Quize katılan ve kazanan kişiler isimlerinin www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv
mikro sitesindeki canlı yayında açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
27. Etkinliğe katılanlar işbu Etkinlik Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. “Bosch Sanayi Ve
Ticaret A.Ş”’, katılımcıların, Etkinlik Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranmadığını dilediği
şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
28. Etkinlik kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta münhasıran “Bosch Sanayi Ve Ticaret
A.Ş”nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.
29. Etkinliğe katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
Katılımcıların, etkinlik şartlarına uyup uymadıklarının denetimi ve değerlendirilmesi,

katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran “Bosch Sanayi Ve Ticaret
A.Ş” tarafından yapılacaktır. “Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş” bu koşullar ve kuralları gerektiğinde
katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir veya iptal edebilir. Koşullar ve
kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle
katılımcılar,
güncel
koşullar
ve
kuralları
öğrenmek
için
bu
sayfayı
(www.Boschprofesyonelilebulusma.bypod.tv ) düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul
ederler.
30. Koşullar ve Kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak
addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin
geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
31. Ödül kazanan kişilere kazandıkları ödüller, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki adreslerine stok
durumuna göre makul süre içerisinde gönderilecektir. Ödül teslim süreleri stok, planlama, ithalat,
denetim vb. nedenlerle farklılık gösterebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teslimat
yapılmayacağından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir adrese ödül teslim talepleri
Bosch Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından geçersiz sayılacak ve dikkate
alınmayacaktır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BOSCH PROFESYONEL EL ALETLERİ ETKİNLİĞİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bosch”) tarafından,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanmış olup, #BoschProfesyonelileBulusma etkinliği uyarınca Bosch tarafından
işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1) Veri Sorumlusunun Kimliği:
Kişisel verileriniz Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.
2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Adınız, soyadınız, mesleğiniz (opsiyonel), e-mail adresiniz ve adresiniz gibi kişisel verilerinizi etkinlik kayıtlarının
oluşturulması, etkinlik sırasında sorulan sorulara doğru yanıtların kim tarafından verildiğinin tespit edilebilmesi,
aktif katılımcıların belirlenebilmesi, kazanan katılımcılara hediyelerinin gönderilebilmesi amacıyla işlenecektir.
3) Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı: Etkinlik organizasyonunun yapılabilmesi, etkinliğe
katılım devamlılığının sağlanabilmesi ve kazanan olmanız halinde ödüllerin gönderilmesi amacıylaiş ortaklarımıza
ve/veya tedarikçilerimize ve etkinlikte çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların
belirlenmesi durumunda bu katılımcılara yönelik yasal sürecin başlatılabilmesi amacıyla avukatlara aktarılacaktır.
4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Söz konusu kişisel verileriniz, yukarıda yazılı amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK’nın 5/2-e maddesinde
düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi ve
KVKK’nın 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi uyarınca çevrimiçi
uygulamalar ve internet sitesi aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

5) Kanuni Haklarınız:
KVKK madde 11 uyarınca Bosch’a başvurarak,









Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini
talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel
verilerinizle
ilgili
yukarıda
sayılan
haklarınıza
dair
başvuruda
bulunmak
için
https://www.bosch.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak
bizimle irtibat kurabilir veya mevzuatta sayılan sair yollarla başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz. Başvurularınıza en
geç 30 gün içerisinde cevap verecek olup en kısa sürede, doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için
başvurularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

