GetData® Forensics Pty Ltd (“GetData”) – ACN: 143458039
ÖNEMLİ - SON KULLANICI YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ
FORENSIC EXPLORER YAZILIMINI KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. BU YAZILIMI
KULLANARAK ŞARTLARI AŞAĞIDA SIRALANAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYMAYI TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
AŞAĞIDA SIRALANAN SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMAYI KABUL ETMİYORSANIZ FORENSIC EXPLORER YAZILIMINI KURMAYIN
VEYA KULLANMAYIN. LÜTFEN KURULUMU DERHAL DURDURUN VE FORENSIC EXPLORER YAZILIMINI KULLANMAYIN.
1.

Bu lisans kapsamındaki yazılım

1.1.

Bu lisans sözleşmesi sadece sözleşme içerisinde yer alan Forensic Explorer yazılım paketinin versiyonu için
geçerlidir. GetData tarafından sunulan diğer yazılım paketleri içim farklı lisans sözleşmeleri geçerli olabilir ve
Forensic Explorer yazılım paketinin müteakip sürümleri için lisans sözleşmeleri değişebilir.

2.

Genel

2.1.

GetData Forensic Explorer yazılımının tek sahibidir ve öyle kalacaktır. Forensic Explorer yazılımının telif haklarının
her zaman ve her koşulda GetData’ya ait olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

2.2.

Forensic Explorer yazılımı ve bu lisans bünyesinde yer alan diğer tüm materyaller size satılmamış, bu sözleşme
şartları bağlamında kullanmanız üzere GetData tarafından size lisanslanmıştır.

2.3.

GetData veya lisans vericileri bu paket içerisinde yer alan tüm diğer materyaller dâhil yazılımın sahibidir. GetData
telif hakları, marka ve fikri mülkiyet kanunları ile uygulanabilecek diğer kanunlar çerçevesinde “GetData” ve
“Forensic Explorer” isim ve markalarının sahibidir.

3.

İzin Verilen Lisans Kullanımı ve Kısıtlamalar

3.1.

Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde Forensic Explorer yazılımının 1 (bir) lisansı, yazılımı tek bir bilgisayara kurarak
kullanmanıza müsaade eder.

3.2.

Birden çok Forensic Explorer yazılımı lisansı satın alındığında, satın alınan yazılım lisansı sayısınca bilgisayara
kurulum ve kullanımına müsaade eder.

3.3.

Yazılımı kullandığınız donanım ve sistemlerde verilerinizin korunması bağlamında tek sorumlu sizsiniz. GetData
Forensic Explorer yazılımının kullanımından kaynaklı hiçbir veri kaybı veya verinin zarar görmesinde sorumlu
değildir.

3.4.

Bu anlaşmada özellikle belirtildiği durumlar haricinde siz veya başkaları; kopyalayama, kaynak koda dönüştürme,
tersine mühendislik yapma, makine kodundan sembolik koda çevirme, kaynak kodunu bulmaya çalışma, değiştirme
(bu sözleşme bünyesinde verilen dokümantasyonda müsaade edildiği ölçü hariç), yazılımda yer alan her türlü marka
işaretini kaldırma ve değiştirme girişiminde bulunamaz.

3.5.

Forensic Explorer yazılımının aktivasyonu için size verilen ürün aktivasyon bilgilerini diğer kullanıcılarla
paylaşamazsınız.

3.6.

GetData tarafından özellikle belirtilmiş yazılı müsaade olmadan Forensic Explorer yazılımını açık bir şekilde
gösteremezsiniz, yazılım hakkında hiçbir şekilde bilgilendirme veya eğitim veremezsiniz.

3.7.

GetData her zaman ve mantıklı her durumda herhangi veya tüm lisansların detaylarını kontrol etme hakkına
sahiptir.

3.8.

GetData zaman zaman Forensic Explorer yazılımını düzenleyebilir veya güncelleyebilir ve bu tür düzenleme ve
güncellemeleri uygulanabilecek lisans ücretinin ödenmesine karşılık sizin kullanımınıza sunabilir.

3.9.

Forensic Explorer yazılımı ABD kanunları, uluslararası kanunlar ve uluslararası teamüller ve anlaşmalar tarafından
koruma altına alınmıştır. GetData tarafından yazılı müsaade olmadıkça Forensic Explorer yazılımını kiralayamaz,
ödünç veremez ve alt kullanıcılara lisanslayamazsınız.

3.10.

Site lisansı almanız durumunda, site lisansı eklerinde listelenen şart ve koşullara uymanız gerekir.

4.

Garanti Şartları
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4.1.

Uygulanacak kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, bu yazılımı kullanarak, Yazılımın performans ve kalitesiyle
alakalı tüm risklerden sadece sizin sorumlu olduğunuzu özellikle kabul ediyorsunuz. GetData, muhtemel zararlar
hususunda bilgilendirilse dahi, Yazılımın kullanımından ve kullanamamadan kaynaklanacak herhangi bir direk,
dolaylı, özel ve sonuçsal zarardan sorumlu değildir.

4.2.

Uygulanacak kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, Forensic Explorer yazılımı “olduğu gibi” ve “barındırdığı tüm
eksikliklerle” GetData tarafından kullanıma sunulmuştur. GetData veya GetData tarafından yetkilendirilen hiçbir
temsilcilik, Forensic Explorer yazılımının kalitesi, güvenliği, doğruluğu veya uygunluğu hususlarında, yazlımın ticari
garantisinin limitsiz olarak ihlali, özel bir amaca uygunluğu, ihlal durumunun olmaması veya hatadan arınmış olduğu
hususları da dâhil sarih veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz.

4.3.

GetData veya GetData tarafından yetkilendirilen hiçbir temsilcilik, Forensic Explorer yazılımının doğruluğu, kesinliği
veya eksiksiz olduğu bağlamında hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz.

4.4.

GetData veya GetData tarafından yetkilendirilen temsilcilikler tarafından verilecek sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye
garanti oluşturmaz. Yazılım problem çıkarırsa tamir, bakım ve düzeltme bağlamlarındaki tüm masrafları
üstlenirsiniz. Kullanıcının temel hakları kapsamında bazı yargı mercileri zımni garanti ve kısıtlamaların hariç
tutulmasına izin vermez, bu hariç tutma ve kısıtlamalar size uygulanmaz.

5.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1.

Uygulanacak kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, Forensic Explorer yazılımının kullanımıyla ilgili hiçbir olayda
GetData, çalışanları, iştirakleri, bağlı ve ana kuruluşları direk, dolaylı, özel, kazara, emsal, sonuçsal veya cezai
zararlardan sorumlu tutulamaz.

5.2.

Forensic Explorer yazılımının kullanımı neticesinde elde edilen tüm verilerin tek sorumlusu kullanıcıdır.

5.3.

Forensic Explorer yazılımının adli veya idari yargı kapsamında kullanımı neticesinde elde edilen tüm verilerden
kaynaklanacak hatalı mahkûmiyet, yanlış suçlamalar, verinin yanlış beyanı, bir kişi, şirket, işletme veya diğer
herhangi bir tüzel kişinin ölümü veya meydana gelebilecek diğer herhangi bir haksız fiilden GetData sorumlu
değildir.

5.4.

Forensic Explorer yazılımının kullanımı neticesinde elde edilen tüm verilerin tek sorumlusu kullanıcıdır. Kullanıcının
veriyi yanlış anlaması veya yanlış yorumlaması ve veriyi herhangi bir adli veya idari yargı makamında kullanması
durumunda GetData hiçbir sorumluluk yüklenmez.

5.5.

GetData’nın size karşı sorumluluğu, sözleşmede, ihmal dâhil haksız fiilde veya farklı durumlarda, bu sözleşme
kapsamında tarafınızdan lisans için ödenen miktardan fazla olamaz.

5.6.

GetData ismini taşıyan ve ayrı bir tüzel kişi olarak çalışan bir şirket size Forensic Explorer yazılımını kiralarsa ve sizin
veriyi yanlış çözümlemeniz, yanlış yorumlamanız veya yanlış anlamanız neticesinde hatalı mahkûmiyet, yanlış
suçlamalar veya verinin yanlış beyanı sonucu bir kişi, şirket, işletme veya diğer herhangi bir tüzel kişinin ölümü veya
meydana gelebilecek diğer herhangi bir haksız fiilden dolayı GetData ACN: 143458039 size karşı herhangi bir
sorumluluk yüklenmez. Tüm sorumluluk GetData ismini kullanan ve ayrı bir tüzel kişilik olan şirkete aittir.

6.

Tabi Olunan Yasa

6.1.

Bu sözleşme ve Forensic Explorer yazılımıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, hiçbir ülke veya eyalet yasalarına
bakılmaksızın, New South Wales (NSW) Eyaleti ve Avustralya Federal Devleti kanunlarına tabiidir.

6.2.

GetData ile ilgili veya bu sözleşme kapsamındaki hususlar hakkındaki tüm iddialar, eylemler ve her türlü duruşma
için yargılama ve mahkeme yeri sadece New South Wales Avustralya’da yer alan mahkemeler olduğunu kabul eder
ve rıza gösterirsiniz. Sözleşmenin herhangi bir kısmı veya hükümleri herhangi bir sebeple uygulanamaz kabul
edilirse (kamu politikası kuralları dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), uygulanamayan kısım veya hükümler
sözleşmede hiç yokmuş gibi sözleşmenin kalan kısımlarının tamamen uygulanabilir olduğunu kabul edersiniz.
GetData tarafından yapılmış üçüncü parti lehtarları, herhangi bir söz, yükümlülük veya beyan bulunmamaktadır.

7.

İthalat

7.1.

Forensic Explorer yazılımının Avustralya ithal işlemleri yetki alanında olduğunu kabul edersiniz. GetData tarafından
belirtilen gönderim adresi kısıtlamaları dâhil, Forensic Explorer yazılımının tabi olduğu bütün uluslararası ve ulusal
kanunlara uymaya razı olursunuz.
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8.

Fesih

8.1.

Bu sözleşme Forensic Explorer yazılımını aldığınız tarihten itibaren geçerlidir ve feshedilene kadar geçerliliğini korur.
Yukarıda sıralanan hükümlerden herhangi birine uymamanız durumunda GetData ile olan sözleşmeniz size beyan
edilmeden feshedilir. Yazılımın herhangi bir parçasının fikri mülkiyet ihlaline veya ticari sırrın suiistimaline maruz
kalması veya bu hususların meydana gelme ihtimali konusunda GetData’nın makul fikri durumlarında bu sözleşme
derhal feshedilir. Fesih işleminin ardından sizin kontrolünüz altındaki Forensic Explorer yazılımlarının kullanımını
durdurur, bütün kopyaları imha edersiniz ve gerekleri yerine getirdiğinizi GetData’ya yazılı olarak bildirirsiniz.

9.

Bütün Sözleşme

9.1.

Bu sözleşme, Forensic Explorer Yazılımı ile ilgili GetData ve sizin aranızdaki tüm sözleşme hükümlerini barındırır. Bu
sözleşme bütün önceki veya eşzamanlı sözel veya yazılı iletişimleri, teklifleri, beyanları ve garantileri hükümsüz kılar.
Bu sözleşme süresince taraflar arasında bahse konu hususta gerçekleşebilecek her türlü fiyat teklifi ve sipariş
hükümleri, bilgilendirme veya diğer iletişim aktivitelerinin bu sözleşme hükümleri önüne geçer. Yazılı hale getirilip
her bir tarafın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça, bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzenleme, tashih veya
ilavenin bağlayıcılığı olmayacaktır.

10.

Translations

10.1.

This agreement has been translated from English and it is the English version which is the language that will be
controlling in all respects. No version of this agreement other than English shall be binding or have any effect. The
English version is available by contacting support@getdata.com.
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