KULLANIM ŞARTLARI
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. ("SSI" veya "biz") lisanslı Sandler ® eğitmenlerinin eğitim materyallerini
müşterilerine sunmak ve müşterilerine sundukları eğitimin güçlendirmesinde kullanmak üzere
özel, şifre ile korunan, güvenli web portalları geliştirmiştir. Bunların her birine SANDLER
PORTAL'ı diyoruz. SANDLER PORTAL'ının içeriğini ve aynı zamanda eğitimci aracılığı ile
SANDLER PORTAL'ının kullanım lisansını almış izin verilen müşterilerin kullanıcı adları ve
şifrelerini kendisi ve müşteri için yönetmek eğitmenin sorumluluğundadır. SANDLER PORTAL'ı
aracılığıyla, eğitime katılan müşteri organizasyonundaki müşteri ve kişiler SSI'ın telif hakkı ile
korunmuş ve malı olan çalışma kitapları, taktik tahtaları, elden verilen belgeler, sunumlar, video
dosyaları, ses dosyaları, bültenler ve diğer yazılı materyallere (toplu olarak "SSI Materyali")
erişebilirler; eğitim, müşteri ve/veya müşterinin işi ile bağlantılı belgeleri/video/ses dosyalarını
karşıya yükleyebilir ve dağıtabilir; ve eğitimen ve birbirleri ile iletişim kurabilirler.
Aşağıdakiler bir SANDLER PORTAL'ının kullanım koşulları ve şartlarıdır. Lütfen bunları
dikkatlice okuyun. İlk defa SANDLER PORTAL'ında oturum açtığınızda ve sonraki herbir
oturumda zaman zaman değişiklikler yapabileceğimiz tüm bu Kullanım Şartlarına uyduğunuzu ve
bunlara bağlı kalacağınızı kabul edersiniz.
Bölüm 1: Giriş
Herhangi bir zamanda bu Kullanım Şartlarını değiştirme hakkımızı saklı tutarız.
SANDLER PORTAL'ının sahibi ve işleteni SSI'dır. Bir SANDLER PORTAL'ı veya çalışması ile
ilgili sorular özel eğitmeninize ve aşağıdaki Bölüm 17'de tanımlanan sistem yöneticinize
yöneltilmelidir. İçeriği ile ilgili sorular ise özel eğitmeninize yöneltilmelidir.
SANDLER PORTAL'ı "OLDUĞU GİBİ" ve "KULLANILABİLDİĞİ KADAR" sunuyoruz.
Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya iletişimini veya ayarlarını saklamadaki herhangi bir
zamanında olmama, silinme, eksik iletim ve hataya dair hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
SANDLER PORTAL'ı kullanmak için Dünya Çapında Ağa erişebilmelisiniz ve erişiminizle ilgili
tüm İnternet erişim ücretlerini ödemelisiniz. Aynı zamanda Dünya Çapında Ağ'a bağlanmak için
bilgisayar ve diğer erişim cihazları dahil olmak üzere tüm gerekli ekipmanı da sağlamalısınız.
Buna ek olarak, SANDLER PORTAL'ında bulunan içeriği görmek, kullanmak veya oynatmak için
"eklentiler" (örneğin Adobe Flash gibi) veya ilave yazılım (örneğin Microsoft Word) kullanmanız
gerekebilir.
Bölüm 2: Şifre ve Güvenlik
SANDLER PORTAL'ı için Kullanıcı Kimliği ve bir şifre alacaksınız. Kullanıcı Kimliği ve
şifreniz sadece size özeldir. SANDLER PORTAL'ına erişmek için bir başka kişinin Kullanıcı
Kimliğini ve şifresini kullanamazsınız veya sizin Kullanıcı Kimliğiniz veya şifresinin başka bir
kişi tarafından kullanılmasına izin veremezsiniz. Kullanıcı Kimliğini veya şifrenizi bir başka tarafa
satamazsınız. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi koruma ve gizliliğinden siz sorumlusunuz ve
Kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz altında meydana gelen tüm aktivitelerden siz sorumlusunuzdur.
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İşbu belge ile (a) Kullanıcı kimliğiniz veya şifrenizin herhangi bir yetkisiz kullanımını veya farkına
vardığınız herhangi bir güvenlik ihlalini derhal sistem yöneticinize bildirmeyi ve (b) her bir
oturumun sonunda SANDLER PORTAL hesabınızdan çıkmayı kabul etmektesiniz.
Bu Bölüm 2'de belirtilen gereksinimlere uymamanınızdan kaynaklanan tüm kayıp veya hasardan
sorumlu tutulamayız ve tutulmayacağız.
Bölüm 3: Gizlilik ve Veri Toplama
Sizden topladığımız bilginin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi ile ilgili uygulamalarımız
için Sandler Gizlilik Politikasına bakın.
Kullanıcı kimliği ve şifreler SANDLER PORTAL'a erişimi olan her kullanıcı için kaydedilir.
Aynı zamanda SANDLER PORTAL'ının Kullanıcı kimliğinin kullanımın her oturumunun
zamanını ve süresini de kaydedebiliriz. Belirli bilgiye eriştiğiniz ne zaman ve sayısını veya bir
kursu görüntülemede ve herhangi bir ilgili küçük sınav, testler ve sertifikasyonlarını
görüntülemede harcanan zamanın uzunluğunu da takip edebiliriz. SANDLER PORTAL'a
verdiğiniz e-posta adresi ve diğer kişisel bilgi SANDLER PORTAL'ın diğer kullanıcılarının
kullanımına açık olabilir.
İşbu belge ile (i) kişisel verilerin toplanması, kullanılması, ifşa edilmesi, depolanması ve
işlenmesine uygulanabilir tüm uygulanabilir gizlilik, veri koruma, veri güvenliği ve pazarlama
kanununları ve diğer tüm yasalara uyacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz; (ii) temsil ettiğiniz
bir başka kişinin bize verdiğiniz kişisel bilgi kapsamına kadar bunu yapmaya izniniz olduğunu ve
herhangi bir gerekli bildirimi verdiğinizi ve bunu yapmak için herhangi bir gerekli rızayı aldığınızı
beyan ve garanti etmektesiniz; ve (iii) SANDLER PORTAL aracılığı ile aldığınız herhangi bir
kişisel bilgiye erişim, alma, kullanım ve başka türlü işleme (toplu olarak "işleme") kapsamına
kadar bunu yapmaya yetkilisiniz ve mevcut yasalara uyumlu olarak herhangi bir gerekli verinin
konu bildirimi ve rızasına uygun olarak sadece yetkiniz dahilinde işleyeceksiniz. Şirketiniz adına
veya şirketinizin temsilcisi olarak yetkiniz dahilinde bu Kullanım Şartlarını kabul ediyorsanız,
bunu yapmak için ve şirketinizi bu Kullanım Şartlarına bağlamak için tam yetkiye sahip
olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz.
Bölüm 4: SSI Materyali
SSI Materyalinin, sadece Sandler eğitmeni tarafından eğitilen kişilerin kullanımı için
amaçlandığını ve herhangi bir başka amaç için kullanılmayacağını kabul etmektesiniz. İster metin,
görsel, ses veya video olsun SSI Materyalinin hiçbir kısmı aldığınız eğitime size hazırlamak ve
size verilen eğitimin güçlendirilmesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. SSI'ın SSI
Materyalindeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahipliğini sürdürdüğünü ve SSI'ın önceden yazılı
izni olmadan materyali kopyalamayacağınızı, değiştiremeyeceğinizi, türev işler
oluşturmayacağınızı veya aynısını tercüme etmeyeceğinizi açıkca kabul etmektesiniz. SSI'ın SSI
Materyalinde telif haklarını elinde tuttuğunu kabul etmektesiniz.
SANDLER PORTAL'ında görüntülenen SSI Materyalinin herhangi bir "ekran görüntüsü alma"
veya başka bir metot ile daha sonraki kullanım için almayacağınızı ayrıca kabul etmektesiniz.
İndirilen herhangi bir materya kişisel kullanımınız içindir ve herhangi bir başka kişiye/kişilere
dağıtılamaz. Bu SANDLER PORTAL'ın kütüphanelerdeki veya otel lobilerindeki gibi herhangi
bir halka açık bilgisayarlarda kullanımı da içerir. Bu tür halka açık bilgisayarlarda görülen veya
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indirilen herhangi bir materyalin oturumunuzu kapattıktan sonra herhangi bir şekilde kullanıma
açık olmayacağını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bölüm 5: Davranış ve İçerik
SANDLER PORTAL'ın sürekli kullanımının bir koşulu olarak SANDLER PORTAL'ın yasal
olmayan veya bu Kullanım Şartlarında yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacağınıza söz
vermektesiniz. SANDLER PORTAL'ın herhangi bir yetkisiz kullanımı açıkça yasaklanmıştır ve
uygunsuz materyali silme hakkımızı ve SANDLER PORTAL'ı izin verilmeyen bir amaç için
kullanan herhangi bir kişinin hesabını sonlandırma hakkını saklı tutar.
İster genele açık yayınlanmış veya özel olarak aktarılan ("Kullanıcı İçeriği") SANDLER PORTAL
yoluyla aktarılan tüm mesajlar, veriler, metin, fotoğraf veya diğer materyaller veya bilgi (bizim
yayınladığımı bilgi hariç) sadece Kullanıcı İçeriğinin öğesinin kaynağı olan kişinin
sorumluluğunda olduğunu anlamalısınız. Eğer bir mesajı karşıya yükler, yayınlar veya
gönderirseniz veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğini aktarırsanız bunun, bu Kullanım Koşulları ile
uyumluluğundan siz sorumlusunuz. Her ne kadar hakkımız olsa da Kullanıcı İçeriğini elemiyoruz,
düzenlemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu, kesinliğini veya
uygunluğu için sorumluluğu kabul etmiyoruz. Hiçbir koşul altında, herhangi bir Kullanıcı
İçeriğindeki hatalar veya eksiklikler veya SANDLER PORTAL'ında yayınlanan veya bir mesajın
içinde veya başka türlü aktarılan bir Kullanıcı İçeriğinin kullanımı sonucu ortaya çıkan herhangi
bir hasar dahil olmak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeri için hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.
Yayınlandığında, Kullanıcı İçeriği SANDLER PORTAL'ın diğer kullanıcıları tarafından
görüntülenebilir veya indirilebilir.
Aşağıdakileri yapmak için SANDLER PORTAL'ı kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz:
1.

yasadışı, zararlı, tehdit eden, aşağılayıcı, taciz eden, haksız, karalayıcı, kaba, müstehcen,
iftira eden, bir başkasının özel hayatına saldıran, nefret dolu veya ırkçı, etnik ayrıma dayalı
veya diğer türlü saldırgan olan bir Kullanıcı İçeriğini karşıya yüklemek, yayınlamak, bir
mesaj içinde göndermek;

2.

herhangi bir kişi veya kurumun taklidini yapmak;

3.

aktardığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yazarını veya kaynağını gizlemek;

4.

herhangi bir yasa veya sözleşme hükmü veya emanet ilişkisi altında aktarmaya hakkınız
olmadığı herhangi bir Kullanıcı İçeriğini karşıya yüklemek, yayınlamak, bir mesajda
göndermek veya başka şekilde aktarmak (örneğin şirket içi bilgi, özel mülkiyette olan bilgi
veya gizli bilgi);

5.

herhangi bir tarafın herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer
tescilli haklarını ihlal edece herhangi bir Kullanıcı İçeriği karşıya yüklemek, yayınlamak,
bir mesajda göndermek veya başka türlü aktarmak;

6.

herhangi bir istenmeyen veya izin verilmeyen reklam, promosyon materyali, "istenmeyen
posta", "spam", "zincir mektuplar" veya herhangi bir başka taciz formunu karşıya
yüklemek, yayınlamak, bir mesajda göndermek veya başka türlü aktarmak;
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7.

herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımını veya telekominikasyon ekipmanının
kesintiye uğratmak, yok etmek veya işlevselliğini sınırlamak için tasarlanmış yazılım
virüsleri veya diğer başka bilgisayar kodu, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir
materyali karşıya yüklemek, yayınlamak, bir mesajda göndermek veya başka türlü
aktarmak;

8.

diyaloğun normal akışını bozmak, bir ekranın normalden daha hızlı "akmasına" neden
olmak veya başka türlü diğer kullanıcıların düzgün şekilde etkileşime girebilmelerini
olumsuz şekilde etkileyecek biçimde davranmak;

9.

SANDLER PORTAL'a bağlı sunucuları veya ağları kesintiye uğratmak veya bozmak;

10.

"biri hakkında bilgi elde etmek" veya başkasını taciz etmek; veya

11.

diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgileri toplamak, saklamak veya paylaşmak.

Tamamıyla kendi takdirimizle SANDLER PORTAL yoluylay aktardığınız veya kullanıma
sunduğunuz herhangi bir sakıncalı Kullanıcı İçeriğini engelleme veya kaldırma hakkımızı saklı
tutarız. Hakkımızın kapsamına sınır koymadan, bu Kullanım Şartlarını ihlal eden veya başka türlü
sakıncalı olan (kendi takdirimize bağlı olarak) herhangi bir Kullanıcı İçeriği kaldırma hakkına
sahip olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Oluşturulan politika gereği Kullanıcı İçeriğini depoluyoruz ve koruyoruz; ve eğer yasa gerektirirse
veya anılan ifşa makul olduğuna iyi niyetle inanırsa şu durumlarda ifşa edebiliriz: (a) yerel yasal
sürece uymak için, (b) bu Kullanım Şartlarını uygulamak, (c) herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin
üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddalarına cevap vermek için, veya (d) SSI, çalışanları ve
lisansları eğitmenlerinin haklarını, malını ve kişisel güvenliğini korumak için.
Kullanıcı İçeriğini çeşitli ağlar, bilgisayar sunucuları ve diğer teknolojik araçlar üzerinden
Kullanıcı İçeriğini aktarabiliriz ve saklayabiliriz ve bağlantı kuran ağlar ve cihazların teknik
gereksinimlerine uymak ve uyarlamak için Kullanıcı İçeriğinizi değiştirebiliriz.
Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, spam veya istenmeyen toplu mesajları dağıtmak için
herhangi bir kullanıldığına inandığımız herhangi bir Kullanıcı kimliğini derhal askıya alırız veya
haklarını feshederiz. Ayrıca, hasarın miktarını belirlemek zor olduğundan dolayı Kullanıcı
kimliğiniz altında aktarılan veya bağlantılı olan spam veya istenmeyen toplu mesajın her bir
parçası için bize 5,00 US $ nakit hasar tazminatını derhal ödemeyi kabul etmektesiniz.
Bölüm 6: Ürünlerin veya Hizmetleri Tedariki
Bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Tamamen kendi takdirimize
bağlı olarak kişi başına, adres başına veya sipariş başına satın alınan miktarı sınırlayabiliriz veya
iptal edebiliriz.
Nadireden de olsa, Sandler Mağazasında ürün açıklamaları, fiyatlandırma, promosyonlar, teklifler,
ürün nakliye ücretleri, gönderim zamanları ve mevcut olma ile bağlantılı olabilecek yazım hataları,
hatalar veya ihmal içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltmeyi
ve bilgiyi değiştirme veya güncelleme veya herhangi bir zamanda herhangi bir bilgi doğru değilse
önceden bildirimde bulunmaksızın siparişleri iptal etme hakkını saklı tutarız (siparişinizi verdikten
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sonra dahil). Bir siparişi değiştirdiğimiz veya iptal ettiğimiz durumda, sipariş verildiği zamanda
verilen e-posta ve/veya fatura adresi/telefon adresi ile iletişime geçerek sizi bilgilendireceğiz.
Sandler Shop'ta gözüken ürünlerin renkleri ve görüntülerini mümkün olduğu kadar doğru
görüntülenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bilgisayarınızın ekranının gösterdiği rengin
doğru olacağını garanti edemeyiz.
Herhangi bir kişiye, coğrafi konuma veya yargı yetkisine ürünlerimizin veya hizmetlerimizin
satışını sınırlama hakkını saklı tutarız, fakat buna mecbur değiliz. Bu hakkımızı duruma göre
kullanabiliriz.
Sizin tarafınızdan satın alınan veya edinilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin veya diğer
materyalin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağını veya herhangi bir hizmetteki bir hatanın
düzeltileceğini garanti etmiyoruz.
Sandler Shop'ta yaptığınız tüm satın almalar için güncel, tam ve doğru satın alma ve hesap bilgileri
sağlamayı kabul etmektesiniz. E-posta adresi ve kredi kartı ve son kullanma tarihi dahil olmak
üzere hesabınızı ve diğer bilgileri derhal güncellemeyi kabul etmektesiniz. Böylece satın alma
işlemenizi tamamlayabilir ve gerektiğinde sizinle iletişim kurabiliriz.
Bölüm 7: Tazminat
Kullanıcı kimliğinizi, şifrenizi ve hesabınızın gizliliğinden siz sorumlusunuz ve hesabınız altında
meydana gelen tüm aktivitelerden siz sorumlusunuzdur. SANDLER PORTAL'a gönderdiğiniz,
yayınladığınız veya üzerinden aktardığınız Kullanıcı İçeriğinden, bu Kullanım Şartlarını ihlal
etmenizden veya bir başkasının haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafın
makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere herhangi bir tazminata veya talebe karşı bizi ve
iştiraklerimizi, bağlı şirketlerimizi, çalışanlarımızı, yöneticilerimizi, bayilerimizi, ortak marka
kullananları veya diğer ortakları koruyacağınızı ve zararı tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.
Onayımızı almadan, bizim adımıza herhangi bir tazminatı ödemeyeceğinizi veya herhangi bir
sorumluluğu üstlenmeyeceğinizi veya suçu kabul etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Sizin tazmin
etmenize tabi olan herhangi bir konuyu masrafları bize ait olmak üzere savunmak ve kontrol etme
hakkımızı saklı tutarız.
Bölüm 8: Kullanım ve Depolama
SANDLER PORTAL'ın kullanımı ile ilgili olarak genel uygulamalar ve sınırlamalar
oluşturabiliriz. Bu, herhangi bir mesajın, mesaj panosu bildirimlerinin veya karşıya yüklenen diğer
Kullanıcı İçeriğinin SANDLER PORTAL'da tutulacağı azami gün sayısını ve aynı zamanda
SANDLER PORTAL'a yüklenmiş dosyanın, bildirimin veya karşıya yüklenen Kullanıcı İçeriğinin
azami boyutunu da içerir. SANDLER PORTAL tarafından saklanan veya aktarılan herhangi bir
mesajı ve diğer iletişimler veya diğer Kullanıcı İçeriğinin silinmesi veya depolanmaması için
hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz. Sunucu arızası, doğal felaket, kullanıcı hatası veya verinin
başka bir nedenle bozulması, kullanılmaz hale gelmesi veya silinmesi durumunda kurtarılan
verinin kullanılabilirliğini garanti etmiyoruz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde
bulunarak veya bulunmayarak bu genel uygulamaları ve sınırlamaları değiştirme hakkına sahibiz.
Bölüm 9: SANDLER PORTAL'daki Değişiklikler
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Bildirimde bulunarak veya bulunmayarak SANDLER PORTAL'ı (veya herhangi bir özelliğini)
zaman zaman değiştirme veya geçici ve kalıcı olarak ara verme hakkımızı saklı tutarız. SANDLER
PORTAL'ın herhangi bir değişiklik, askıya alma veya ara verilmesi için size veya herhangi bir
üçüncü tarafa karşı sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.
Bölüm 10: Fesih
Bu Kullanım Şartları'nı ihlal ederseniz SANDLER PORTAL şifrenizi, Kullanıcı Kimliğinizi
askıya alabiliriz ve herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırabilir veya silebiliriz. Bu Kullanım
Şartları'nı ihlal ederseniz SANDLER PORTAL şifrenizi, Kullanıcı Kimliğinizi veya diğer
kullanımını herhangi bir lisans ücretini geri ödemeden feshedebiliriz. Eğitmeniniz, Sandler
eğitimini veya güçlendirmesini artık almadığını bize bildirdiğinde SANDLER PORTAL şifrenizi,
Kullanıcı kimliğinizi ve diğer kullanımını askıya alırız. SANDLER PORTAL'a erişiminizin
herhangi bir feshi veya askıya alınması size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı lisans ücretleri
için sorumlu değiliz.
Bölüm 11: Bağlantılar ve Reklam
SANDLER PORTAL veya üçüncü taraflar (örn. Sandler eğitmeniniz veya SANDLER PORTAL'a
erişimi olan kurumunuz içindeki diğer kişiler) Dünya Çapında Ağ siteleri veya kaynaklarına
bağlantılar sunabilir. Anılan harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliği için sorumlu değiliz
ve anılan siteler veya kaynaklardaki herhangi bir içerik, reklam, ürünler ve diğer materyaller ne
onaylıyoruz ne de sorumluluk kabul etmiyoruz. Anılan üçüncü taraf web sitelerinin kullanımın
riski size aittir. SSI'ın anılan üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya politikaları üzerinde hiçbir
kontrolü yoktur. Anılan web sitesi veya kaynakta olan veya üzerinden erişilen herhangi bir mevcut
içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya güvenilirliliği ille bağlantılı olan veya bunlar neden
olduğu veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıp için doğrudan veya dolaylı
olarak sorumlu veya yükümlü değiliz.
Anılan işlemlerle ilgili olarak ödeme ve ilgili mal ve hizmetlerin gönderimi ve diğer şartlar,
koşullar ve garantiler veya temsiliyetler dahil olmak üzere SANDLER PORTAL'da veya
üzerinden bulunan reklam verenler ile yaptığınız ticari işlemler veya sundukları promosyonlara
katılımınız sadece siz ve reklam veren arasındadır. Anılan işlemlerin bir sonucu olarak veya anılan
reklamların SANDLER PORTAL'da gösteriminin bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir tür
kayıp veya hasar için sorumlu veya yükümlü değiliz.
SANDLER PORTAL'a yasal bildirimler, sorumluluk reddi, şirket logolarımız ve sloganlarımız,
reklamlarımızı, onaylarımız, ticari markalarımızı veya diğer tanımlayıcı bilgileri yerleştirebiliriz.
Bunların tümünü isteğimize göre bunları değiştirebilir, genişletebilir veya silebiliriz. SANDLER
PORTAL'daki reklamların, onayların ve sponsorluklarının yerleştirimesi veya satışından dolayı
tarafımızdan alınan tüm bedeller (parasal veya parasal olmayan) sadece bize ait olacaktır.
Bölüm 12: Fikri Mülkiyet Hakları
SSI Materyali ABD telif hakları yasaları tarafından korunmaktadır.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (tasarımla), S Sandler Training (tasarımla),
Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (tasarımla), S Sandler Online Finding
Power In Reinforcement (tasarımla), Sandler Selling System, SandlerBrief, Negative Reverse
Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel (kelimeler ve tasarım), Finding Power In
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Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro
Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (tasarımla), Sandler Sales Bronze Certified
Certified (tasarımla), Sandler Sales Silver Certified Certified (tasarımla), Sandler Sales Gold
Certified Certified (tasarımla), Sandler Sales Master Certified Certified (tasarımla), Sandler
Instructor Certified (tasarımla), Tactics for Sales Professionals, Tactics for Sales Management
Professionals, and How to Succeed Sandler Systems, Inc.'in hizmet markalarıdır. The Sandler
Submarine (kelimeler ve tasarım), Pursuit Navigator, Client 2, and Client-Centric Satisfaction
Sandler Systems, Inc.'in hizmet markalarıdır. Wimp Junction Sandler Systems, Inc. ve Terry
Slattery'in hizmet markasıdır.
Bilgisayarınızdaki Yazılımın nesne kodunu (aşağıda tarif edilmiştir) kullanmanız için size kişisel,
devredilemez ve özel olmayan hak ve lisans veriyoruz. Herhangi bir kaynak kodunu
kopyalamayacağınıza, değiştirmeyeceğinize, türev işleri oluşturmayacağınıza veya ters
mühendislik veya ters derleme yapmayacağınıza veya keşfetmeyeceğinize veya ya doğrudan yada
çalışanlarınız veya bağımsız yükleniciler yoluylar Yazılımdaki herhangi bir hakkı
satmayacağınıza, tahsis etmeyeceğinize, alt lisans vermeyeceğinize, teminat hakkı
vermeyeceğinize veya başka şekilde aktarmayacağınıza söz veriyorsunuz. Yazılımı herhangi bir
şekilde veya biçimde değiştirmeyeceğinizi veya SANDLER PORTAL'a yetkisiz erişim dahil
olmak üzere (bununla sınırlı olmayan) herhangi bir amaç için Yazılımın değiştirilmiş sürümlerini
kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. SANDLER PORTAL'a erişim için sağladığımız arayüz
dışından herhangi bir başka şekilde SANDLER PORTAL'a erişmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
SSI, Yazılımın ve SANDLER PORTAL için hazırlanan veya kullanılan tüm Sahip İçeriğinin
(aşağıda tanımlandığı şekliyle) ve bunların tüm fikrik mülkiyet haklarının birincil lisans sahibidir
ve tüm hak, mülkiyet ve menfatleri elinde tutacaktır.
"Sahip İçeriği" SANDLER PORTAL'da yayınladığımız veya sağladığımız veya gösterilen tüm
metin, görseller, sesler, dosyalar, videolar, tasarımlar, animasyonlar, yerleşimler, renk, şema, ticari
giydirme, konseptler, metotlar, teknikler ve veya yoluyla toplanan veriler demektir.
"Yazılım", üçüncü tarafların sahip olduğu herhangi bir yazılım programlar hariç olmak üzere
SANDLER PORTAL için, birlikte veya üzerinde kullanılan bilgisayar programlar veya bilgisayar
kodu (örn. HTML, Java) demektir.
Burada belirtilenler hariç olmak üzere SANDLER PORTAL'daki hiçbir şey, ister itiraz hakkının
düşmesi, zımni veya başka şekilde olsun SSI veya herhangi bir üçüncü tarafın tescilli markası veya
telif hakkı doğasındaki herhangi bir hak dahil olmak üzere herhangi bir fikri mülkiyet hakkı altında
herhangi bir lisansı verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Tüm markalar ve isimleri ilgili
sahiplerinin mülküdür.
Bölüm 13: Telif Hakları İhlali Bildirimi
Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'na (DMCA) ve diğer uygulanabilir yasalara göre, uygun
koşullarda üçüncü taraf telif haklarını ihlal ettiği addedilen bir Kullanıcının Kullanıcı kimliğini ve
şifresini iptal etmek ve ihlal ettiği addedilen Kullanıcı İçeriğini kaldırmak SSI politikasıdır. SSI'a
bir telif hakkı ihtarında bulunmak için daha sonrasında aşağıdakini içeren bir yazılı iletişimi
atanmış DMCA Temsilcimize göndermeniz gereklidir (lütfen bu gereksinimleri onaylamak için
hukuk danışmanınıza danışın veya 17 U.S.C. Bölüm 512 (c) bakın):
1. Haklarının ihlal edildiği iddia edilen telif haklı işin/işleri tanımı ve anılan işin/işlerin
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sahipliğinin beyanı.
2. İhlal ettiği iddia edilen veya ihlal eyleminin konusu olan ve kaldırılacak veya erişimi
engellenecek olan materyalin belirlenmesi ve materyali bulmamıza yetecek kadar makul
bilgi. E-mail gövdesinde URL'leri vermek, içeriği hızlıca konumlandırmamıza yardımcı
olmanın en iyi yoludur.
3. Sizinle iletişim kurulabilecek adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi sizinle iletişim
kurmamızı sağlayacak makul bilgi.
4. Şikayet edilen materyalin kullanım şeklinin telif hakkı sahibi, yetkilisi veya yasa
tarafından izin verilmediğini iyi niyetle inandığınızı belirten bir beyan.
5. İhtardaki bilginin doğru olduğunu ve ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibinin adına
hareket etmek için yetklilendirildiğini belirten (yalan beyanın cezalandırılacağı hükmü
altında) bir beyan:
6. İhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibinin adına hareket etmek için yetklilendirilen
kişinin fiziksel veya elektronik imzası (yani "/i/[yazılı isim].
Yazılı ihtarı SSI'ın atanmış DMCA Temsilcisine gönderin.
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, USA
Telefon Numarası: 410-559-2020
Faks Numarası: 410-653-6467
E-posta: legal@sandler.com
DMCA'nın Bölüm 512(f) altında, materyal veya eylemin ihlal ettiğini bilerek yanlış yorumlayan
herhangi bir kişi hasarlardan dolayı sorumlu olabildiğini lütfen unutmayın.
Telif Hakkı İhlali için Karşı İhtar. Eğer içeriğiniz, anılan partinin telif haklarının sizin içeriğiniz
tarafından ihlal edildiğini belirten iddiacı telif hakkı sahibinin ihtarı sonucunda çıkartılırsa,
sonradan aşağıdakileri içeren bir karşı ihtarı bizim atanmış DMCA Temsilcisine (yukarıda)
göndererek yanıt verebilirsiniz (lütfen bu gereksinimleri onaylamak için hukuk danışmanınıza
danışın veya 17 U.S.C. Bölüm 512 (c) bakın):
1. Kaldırılan materyalin listesi ve kaldırılmadan önce göründüğü konum. Lütfen yeteri kadar
ayrıntı ile tanımlayın;
2. Lütfen adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi verin;
3. Materyalin, bir yanlış vey yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığını veya devre dışı
bırakıldığını inandığınızı belirten (yalan beyanın cezalandırılacağı hükmü altında) bir
beyan:
4. Bulunduğunz yerdeki (veya eğer adresinin Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaysa
Baltimore, 'Maryland') yargı yetkisinin ABD Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisine
ve iddia edilen ihlalin bize ihtarını veren kişinin veya anılan şahsın mahkeme celbini kabul
edeceğinize onay verdiğinizi belirten bir beyan.
5. Fiziksel veya elektronik imza (örn., “/i/ [yazılı isim]”).
DMCA'nın Bölüm 512(f) altında, materyal veya eylemin ihlal ettiğini bilerek yanlış yorumlayan
herhangi bir kişi hasarlardan dolayı sorumlu olabildiğini lütfen unutmayın.
Bölüm 14: GARANTİLERİN SORUMLULUK REDDİ
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AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ AÇIKÇA ANLAMAKTASINIZ VE KABUL ETMEKTESİNİZ:
1. SANDLER PORTAL'I KULLANIMINDAN DOĞAN BÜTÜN RİSKLER TAMAMEN SİZE
AİTTİR. SANDLER PORTAL'I "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ KADAR"
SUNULMAKTADIR. ZIMNİ TİCARETİ GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE
İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN
SARİH VEYA ZIMNİ OLSUN HERHANGİ BİR TÜRDEN TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA
KABUL ETMİYORUZ.
2. ŞU MADDELER İÇİN HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ (i) SANDLER PORTAL
KESİNTİYE UĞRAMAYACAK, GÜNCEL OLARAK GÜVENLİ VE HATASIZ
OLACAKTIR, (ii) SANDLER PORTAL'IN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR
DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAKTIR, (iii) SANDLER PORTAL YOLUYLA SATIN
ALDIĞINIZ VEYA EDİNDİĞİNİ HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET VEYA DİĞER
MATERYALİN KALİTESİ SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAKTIR, VEYA (iv)
YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATA DÜZELTİLECEKTİR.
Bölüm 15: Yükümlülüğün Sınırlanması
AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ AÇIKÇA ANLAMAKTASINIZ VE KABUL ETMEKTESİNİZ:
NE BİZİ NE DE GÖREVLİLERİMİZİ, YÖNETİCİLERİMİZİ, ÇALIŞANLARIMIZI,
LİSANSLARI
EĞİTMENLERİMİZİ,
İŞTİRAKLERİMİZİ,
YÜKLENİCİLERİMİZİ,
SAĞLAYICILARIMIZI VEYA LİSANS VERDİKLERİMİZİ, AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN
KAYNAKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI KAR, İYİ NİYET, KULLANIM VERİ VEYA
MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR (BU HASARLARIN OLASIĞINIZI SİZE BİLDİRMİŞ
OLSAK BİLE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI,
KAZAREN, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN CEZAİ ZARAR İÇİN SORUMLU
OLMAYACAKTIR; (İ) SANDLER PORTAL'I KULLANIMIZ VEYA KULLANAMAMAMIZ;
(ii) SANDLER PORTAL'DAN SATIN ALINAN VEYA EDİNİLEN HERHANGİ BİR YERİNE
KONULAN MALIN, VERİNİN, BİLGİNİN VEYA HİZMETLERİN VEYA BURADAN
GELEN VEYA ÜZERİNDEN GİDEN MESAJLAR VEYA İŞLEMLER TEDARİK MALİYETİ;
(iii) AKTARIMLARINIZA, VERİLERİNİZE VEYA DİĞER KULLANICI İÇERİĞİNE
YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ; (iv) SANDLER PORTAL'DAKİ HERHANGİ
BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYANLARI VEYA İCRAATI; VEYA (v) SANDLER PORTAL İLE
İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONU.
Bölüm 16: Bildirimler
SANDLER PORTAL, bildirimleri ve bağlantıları genellikle SANDLER PORTAL'da
görüntüleyerek bu Kullanım Şartları'ndaki veya diğer konulardaki değişiklerin bildirimlerini siz
bildirebilir.
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Bölüm 17: Genel
Bu Kullanım Şartları, sizin SANDLER PORTAL'ın kullanımız ile bağlantılı olan siz ve bizim
aramızdaki tüm anlaşmayı oluşturur ve SANDLER PORTAL'ı kullanımızı yönetir ve sizinle bizim
veya sizinle lisanslı eğitmen/eğitmenler arasındaki önceki anlaşmaların yerine geçer. Bağlı iştirak
hizmetleri, üçüncü taraf içeriği veya üçüncü taraf yazılımı kullandığınızda ilave şartlar ve koşullara
da tabi olabilirsiniz. Bu Kullanım Şartları ve sizin ve bizim aramızdaki ilişki, yasa hükümleri ile
çelişkiye bakmadan ABD Maryland Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Siz ve biz, Baltimore İlçesi,
Maryland, ABD içinde bulunan veya geçerli olan eyalet ve fedaral mahkemelerinin kişisel ve özel
yargılama yetkisine tabi olduğumuzu kabul ediyoruz. Aksine herhangi bir mevzuat veya yasa,
SANDLER PORTAL'ın kullanımı veya bu Kullanım Şartları ile ilgili ortaya çıkan herhangi bir
tazminat veya dava açma hakkı, anılan tazminat iddiasının ortaya çıkmasından sonraki bir yıl
içinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde ilelebet men edilmiştir.
SANDLER PORTAL'a herhangi bir izinsiz erişim, değişim veya üzerindeki herhangi bir bilginin
veya kullanılabilirliği ve erişim ile ilgili herhangi bir arayüzün veya erişimin değişimi kesinlikle
yasaktır. Kullanabileceğimiz tüm yasak hakları ve tazminatlarımızı saklı tutarız ve bu sorumsuzluk
reddi hiçbir şekilde sahip olduğumuz diğer hakların sınırlanması veya feragati anlamına gelmez.
Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya yürürlülüğe
koymamamız anılan hak veya hükümden feragat oluşturmaz. Eğer bu Kullanım Şartlarının
herhangi bir hükmü bir yetkin yargı düzeni mahkemesi tarafından geçersiz bulunursa, buna rağmen
taraflar, mahkemenin, tarafların niyetlerinin hükümde yansıtıldığı şekilde yürürlüğe koyması için
çaba göstermesini ve bu Kullanım Şartları'nın diğer hükümlerinin tam olarak yürürlükte olduğunu
kabul ederler. Bu Kullanım Koşullarındaki Bölüm başlıkları sadece kullanım kolaylığı içindir ve
hiçbir yasal veya sözleşmeye dair etkisi yoktur.
Bölüm 18: Sistem Yöneticisi
Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir ihlalini sistem yöneticisine bildirin.
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, USA
Telefon Numarası: (410) 559-2020
Fax Numarası: (410) 653-6467
E-posta: legal@sandler.com
SON
Son güncelleme: 29 Ağustos 2018
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