UYGULAMANIN KULLANIM ŞARTLARI
[STYLE MY HAIR]
Geçerlilik Tarihi: [1 Temmuz 2017]
Sanal "baştan yaratma" aracımızı kullanarak komple bir görünümün (kesim, renk veya stil) denenmesi için
L’Oréal Professionnel aracılığıyla yaratılmış olan Style My Hair uygulamasına hoş geldiniz (Bundan böyle
"Uygulama" olarak anılacaktır.).
Lütfen bu Uygulama’nın kullanımını yöneten işbu Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyun. (bundan böyle
"Kullanım Şartları"). Bu Uygulama’yı kullanarak, işbu Kullanım Şartları’nı tamamen kabul etmiş
olursunuz.
Uygulama’nın kullanımıyla ilgili herhangi bir talebiniz için [contact@lorealprofessionnel.com] adresinden
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI
İletişim: E-posta: [contact@lorealprofessionnel.com] - Telefon Numarası: [+33 (0) 1 40 20 00 00]
Yayın Direktörü: BRUNET MARION
Yayımcı: 51.002.833,00 TL sermayeli, kayıtlı ofisleri SARAY MAH.DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO.
4 2. BLOK D. 14-15-16 ÜMRANİYE adresinde bulunan, 229154 numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na
kayıtlı bir anonim şirketi olan ve kendi markası L’Oréal Professionnel adına ve yerine faaliyet gösteren
L’Oréal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle "Yayımcı" veya "Biz" veya
"Bize/Bizi").

Yer Sağlayıcı: 68 175 euro sermayeli, kayıtlı ofisleri 28 Rue de Châteaudun Paris adresinde bulunan, 442
144 663 no'lu Paris Ticaret ve Şirketler Tescil Numarasına sahip basitleştirilmiş bir anonim şirketi olan Ocito
Telefon Numarası: +33 (0)1 53 43 08 32
1. UYGULAMAYA ERİŞİM
a. Kimler kullanabilir?
Bu Uygulama’ya erişmek ve Uygulama’yı kullanmak için yetişkin olmanız gerekir. Eğer yetişkin değilseniz,
ebeveynlerinizin / vasilerinizin ön izni gereklidir.
b. Nasıl indirilir ve nasıl erişilir?
Uygulama, yalnızca Apple Store veya Android Store'dan (bundan böyle "Platform") elektronik indirme
aracılığıyla sunulacaktır. Platform aracılığıyla, yükleme sırasında sunulan ve/veya Platform’da yayınlanan
talimatlar uyarınca, (i) Uygulama’nın bir kopyasını indirebilir ve (ii) Uygulama’yı cihazınıza kurabilirsiniz.
Giriş yapma veya hesap oluşturma gerekliliği olmadan Uygulama’yı özgürce indirebilir ve kullanabilirsiniz.
Uygulama’ya ve/veya belirli bölümlerine erişim için PIN kodlarının kullanılması gerekebilir. Bu tür bir
durumda, bu kodların gizliliğini sağlamak için atılacak adımlar size bağlıdır. Elbette bunları her zaman
değiştirebilirsiniz. Ancak, bu kodların kötü niyetli kullanımını önlemek amacıyla, Uygulama’ya ve/veya belirli
bölümlerine erişim için yapılacak deneme sayısı sınırlanabilir. Lütfen öğrendiğiniz her kötü niyetli kullanımı

bize bildirin. İşbu Kullanım Şartları’nda tanımlanan kuralların ihlal edilmesi durumunda, erişiminizi askıya
alma hakkını saklı tutuyoruz.
c. Hangi cihazlarda kullanılır?
Uygulama’nın kurulumu ve kullanımı için internet bağlantısı olan uyumlu bir cihaz gerekir.
Uyumlu olan işletim sistemleri şunlardır: iOS 9.0 ve daha üzeri / Android 4.1, API 16 ve daha üzeri.
Uyumlu cihazla ilgili tüm işlemlerin yanı sıra Uygulama’nın kurulumu, indirilmesi veya Uygulama’ya erişim
konusunda talep edilen telekomünikasyon ücretlerinin hepsi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
Operatörünüz, bir cep telefonu veya tabletten internete erişmeniz için sizden ek ücret talep edebilir.
Uygulama güncellemeleriyle ilgili ağ veya veri dolaşım ücretleri konusunda hiçbir yükümlülüğümüz
bulunmamaktadır.
d. Ücreti nedir?
İşbu belge ile size Uygulama’yı kullanmak için ücretsiz bir lisans veriyoruz.
İnternet erişimi ve kullanımına ilişkin diğer tüm masraflardan siz sorumlusunuz.
Her ne kadar Uygulama’nın her zaman erişilebilir olması için çalışsak da her durumda erişimi garanti
edemiyoruz (bakım, güncelleme, zorunlu nedenler veya kontrolümüz dışındaki diğer nedenler).

2. KULLANIM
a. Lisans
Uygulama işbu belge ile lisanslanır, size satılmaz.
Bu Kullanım Şartları’nın geçerlilik tarihi itibarıyla, işbu belge ile size, bu Uygulama’yı kullanmanız için,
burada belirtilen şartlara tabi olarak, Uygulama’nın kullanıldığı dönem için, süre açısından sınırsız bir
şekilde, münhasır olmayan, geri alınabilir ve aktarılamaz bir lisans veriyoruz. İşbu belge ile Uygulama’nın
kullanıcı lisansının verildiği bölgeler şunlardır: Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda,
İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Rusya, Portekiz, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, Norveç, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman,
Cezayir, Güney Afrika, Tunus, Mısır, Fas, Libya, Lübnan, Ürdün, Irak, İran, Pakistan, Mauritius Adası,
Reunion, Türkiye, Madagaskar, Endonezya, Hindistan, Kore, Kamboçya, Hong Kong, Makau, Malezya,
Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam, Japonya, Çin, ABD, Kanada.
b. Geçerli gereklilikler
Uygulama kullanımınızla ilgili olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul etmiş sayılırsınız:
(a) İşbu Kullanım Şartları altında açıkça izin verilmiş amaçlar dışında Uygulama’yı kopyalamak veya
kullanmak;
(b) Yasalar tarafından belirtildiği şekilde, birlikte çalışabilirlik amaçları hariç olmak üzere Uygulama üzerinde
ters mühendislik yapmaya, Uygulama’yı parçalamaya veya geri derlemeye kalkışmak (veya başkalarının
denemelerini teşvik etmek veya desteklemek);
(c) Uygulama’yı herhangi bir şekilde uyarlamak, düzeltmek, güncellemek veya değiştirmek;
(d) Uygulama’nın tümüne veya herhangi bir kısmına dayalı olarak bir türev yaratmak;
(e) Bizim yazılı ön onayımız olmadıkça Uygulama üzerinde yapılan performans testlerinin sonuçlarını
paylaşmak veya yayımlamak;

(f) Uygulama’yı herhangi bir üçüncü tarafa kiralamak veya alt lisans vermek;
(g) Mülkiyet haklarımıza herhangi bir referansı veya uyarıyı maskelemek, kaldırmak veya değiştirmek;
(h) Uygulama’yı etkileyen herhangi bir hatayı, anormalliği veya başka bir fonksiyon bozukluğunu veya
arızayı düzeltmek;
(i) Açıkça hariç tuttuğumuz bir ülkede Uygulama’yı indirmek;
(j) İlgili hak sahibi veya sahiplerinin açık bir ön onayı olmaksızın, fikri mülkiyet hakları altında korunan
herhangi bir çalışmayı ve/veya üçüncü tarafı gösteren herhangi bir içeriği Uygulama aracılığıyla
yayımlamak ve/veya Uygulama’yı bu amaçla kullanmak. İlgili hak sahiplerinin açık bir ön onayını aldıktan
sonra, L'Oréal grubu ticari markaları ile rekabet eden herhangi bir ürün ve/veya hizmet için reklam veya
promosyon içeriği paylaşabilirsiniz. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, Uygulama aracılığıyla
paylaşabileceğiniz bu tür içeriklerin tümü için sorumluluk tamamen size aittir.
3. FİKRİ MÜLKİYET
a. Fikri mülkiyet hakları
Bu Uygulama’yı geliştirmek için önemli yatırımlar yapılmıştır. Uygulama ve uygulamayı oluşturan
bileşenlerin her biri (markalar, resimler, metinler, videolar vs.), fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Ticari
amaçlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka amaçlarla herhangi bir medyada Uygulama’nın
(tamamının veya bir kısmının) hiçbir türlü kullanılması, çoğaltılması veya sunulmasına izin verilmez.
Bu Uygulama aracılığıyla, indirmeye yetkili olduğunuz içerikleri (bundan böyle "İndirilebilir İçerik")
kullanımınıza sunabiliriz. Size, sadece kişisel ve özel kullanımınız için, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve
yabancı yasalar ve uluslararası anlaşmalar tarafından belirlenen şekilde fikri mülkiyet haklarının yasal
koruma dönemi boyunca ve ücretsiz olarak, İndirilebilir İçerikler’i kullanmanız için münhasır olmayan ve
aktarılamaz bir hak tanıyoruz. Uygulamanın her türlü çoğaltılması, sunumu, değiştirilmesi veya dağıtımı
yasaktır. Bu tür İndirilebilir İçerikler’i indirerek veya kullanarak, bu içerikleri işbu Kullanım Şartları’na uygun
olacak şekilde kullanmayı kabul etmiş olursunuz.
Size, bir resmi düzenlemenize (özellikle bir saç rengini veya saç stilini sanal olarak test etme amacıyla)
olanak sağlayan bir Uygulama sunuyoruz. İşbu belge ile, bu tür bir Uygulama’nın, esas amacına uygun
olarak yalnızca özel kullanımınıza yönelik olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu Uygulama’yı aşağıda
açıklandığı şekilde üçüncü tarafların onuruna, itibarına veya haklarına zarar verebilecek bir şekilde
kullanmanız yasaktır.
b. Üçüncü taraf hakları
Uygulama aracılığıyla yayımlamak istediğiniz herhangi bir içerik, özellikle müşterilerinizin (bir kuaför olarak)
kuaför salonunuzda çekmiş olabileceğiniz fotoğrafları, fikri mülkiyet hakları ve/veya edebi, sanatsal ve/veya
endüstriyel mülkiyet hakları ve tanıtım hakları (bir kişinin resmine ilişkin hakkı) ile ilgili olarak, bu tür
içeriklerin tarafınızca müdahalesiz kullanımına izin verecek gerekli tüm izinleri ve hakları ilgili tüm hak
sahiplerinden temin etmeniz gerektiğini size hatırlatırız. Örneğin; yeni mimari eşyalar, reklam tasarımları
veya kıyafet tasarımları (kısaltmalar, logolar, vs.) gösteren tüm içerikler için (özellikle fotoğraflar) gerekli
hakları edinmelisiniz.
c. Kullanıcı İçerikleri
Bu Uygulama aracılığıyla metin, fotoğraf, video, yorum vs. gibi kullanıcı içeriklerine (bundan böyle
"Kullanıcı İçeriği") ayrılmış özel bir alanı kullanımınıza sunabiliriz.
Uygulama aracılığıyla Kullanıcı İçeriği paylaşarak, bize bu tür Kullanıcı İçerikleri’ne dair (tamamen veya
kısmen) Türkiye Cumhurityeti kanunlarının ve yabancı kanunların ve uluslararası anlaşmaların (tüm ilave
veya tadil edici düzenlemeler dahil) belirlediği şekilde tüm mali (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde,
FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 maddelerinde yazılı işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil
hakkı, umuma iletim hakkı gibi) ve manevi (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, FSEK’in 14, 15, 16 ve 17

maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını isteme
yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi) haklarına dair yasal koruma
dönemi boyunca telifsiz, münhasır olmayan, geri alınamaz ve dünya genelinde geçerli lisans vermiş
olursunuz.
Bahsi geçen kullanımlara, L'ORÉAL Grup veya ortakları, ürünleri ve/veya markaları için özellikle aşağıdaki
medyada olmak üzere tüm kurum içi veya kurum dışı, kurumsal veya finansal iletişim amaçları, reklamcılık
ve tüm halkla ilişkiler, tarihi veya arşive yönelik amaçlar için izin verilir:
 Tüm formatlarda, sınırsız sayıda dijital paylaşım,
 Yazılı basında, sınırsız sayıda yayın,
 Yayımlama, sınırsız sayıda yayın, özellikle satış gücü ve dağıtım ağı (toptancılar, perakendeciler,
temsilciler vs.) dahil olmak üzere kurum içi iletişim amaçlı yayınlar, etkinlikler, kongreler, ticari
fuarlar, stantlarda... kullanılacak broşürler; işletmeler arası iletişim amaçlı, mesleki basında, sınırsız
sayıda ve/veya miktarda yayın;
 Herhangi bir web sitesi aracılığıyla (Facebook, Twitter, Youtube veya Dailymotion gibi sosyal ağlar
dahil olmak üzere, web sitesi ve/veya medya ne olursa olsun) elektronik, IT, dijital, multimedya,
internet ve intranet yayınları; sınırsız sayıda gönderi ve yayın,
 reklamcılık medyası aracılığıyla (perakende satış noktalarında ve L'ORÉAL Grup marka ürünleri
üzerinde reklam yoluyla dahil (bundan böyle "Medya").
İşbu belge ile, bahsi geçen sosyal ağların, üçüncü taraflarca sahip olunan platformlar olduğu ve bu yüzden,
bahsi geçen sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılan ve kullanılan Kullanıcı İçeriği’nin, bahsi geçen üçüncü
taraflarca belirlenmiş kullanım şartları tarafından yönetileceği konusunda bilgilendirilmektesiniz.
Dolayısıyla, lisanslı hakların kapsamı ve süresi ve İçeriğ’in kaldırılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla, bu sosyal ağlar tarafından belirlenen kullanım şartlarına uygun olarak, İçeriğ’in bizim tarafımızdan
veya herhangi bir üçüncü tarafça herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamayız. Sosyal ağlar
tarafından belirlenen kullanım şartlarına uygun olarak, İçeriğ’in kullanımına ilişkin herhangi bir üçüncü taraf
talebinden siz sorumlu olursunuz.
Buna ek olarak, tüm İçerikler’in arama motorlarında görünebileceğini ve bu nedenle Uygulama dışındaki bir
kitle tarafından erişilebileceğini size hatırlatırız.
Bu izin Bize, Kullanıcı İçeriğinin resminizi veya kelimelerinizi değiştirmemesi koşuluyla, İçeriğin’izin ilk halini
uyarlama ve/veya Kullanıcı İçeriği’ne gerekli gördüğümüz bir açıklama getirme olanağı tanır.
Ayrıca, Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı, şehriniz, ülkeniz veya yaşınız gibi anonim bilgiler ve/veya açık bir
şekilde izin verdiyseniz adınız veya rumuzunuz gibi kimliğinizi ortaya koyan bilgileri içerebilir.
Bu Uygulama aracılığıyla yayımlayabileceğiniz bu türden herhangi bir Kullanıcı İçeriği, tarafınızca ve
tamamen sizin sorumluluğunuz altında seçilmelidir. Bununla birlikte, Kullanıcı İçeriği’nin geçerli kanunlar
veya kabul edilmiş ahlak standartlarıyla ya da burada belirtilen prensiplerle çelişmemesi gerektiğini size
hatırlatırız. Bu açıdan, bu tür bir Kullanıcı İçeriğini, İş Ahlakı Kuralları dahil olmak üzere bu Kullanım
Şartlarına uygun olmaması nedeniyle kaldırma hakkımızı her zaman saklı tutarız.
Buna ek olarak, eğer başka bir kullanıcı tarafından yaratılmış bir Kullanıcı İçeriğine erişirseniz, bahsi geçen
kullanıcının haklarına uymanız gerekir ve özellikle, bu yayımlanmış İçeriği, ilgili kullanıcının ön izni olmadan
başka medya aracılığıyla çoğaltamaz veya dağıtamazsınız.
4. İŞ AHLAKI KURALLARI
Başkalarına karşı hoşgörü ve saygı değerlerini savunuyoruz.
Bu nedenle, bu Uygulamayı kullanarak aşağıdakileri yapmamayı kabul etmiş olursunuz:



Irkçı, şiddet içerikli, yabancı düşmanı, kötü niyetli, kaba, müstehcen veya yasa dışı yorumlar
iletmek;



Yaralayıcı, karalayıcı, izinsiz, kötü niyetli olan veya gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal eden, şiddeti,
ırksal veya etnik nefreti teşvik eden veya ağır ahlaksızlık veya belirli suçları işlemek için bir
kışkırtma olarak nitelendirilen bir içeriği yaymak;



Uygulamayı politik amaçlar, propaganda veya misyonerlik amaçları için kullanmak;



Uygulama üzerinde gösterilen marka/markalar ile rekabet eden herhangi bir ürünü ve/veya hizmeti
tanıtan veya bunların reklamını yapan bir içerik yayımlamak;



Uygulamayı esas amacı dışında, örneğin arkadaş bulma hizmeti olarak kullanmak;



Ön ve açık izni olmadan bir kişinin soyadı, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi
spesifik bilgilerinin tanımlanmasına doğrudan veya dolaylı olarak neden olan herhangi bir bilgi
yaymak;



Küçük yaştakiler için rahatsız edici olabilecek bilgiler veya içerikler paylaşmak;



Başkalarını tehdit veya taciz etmek;



Başkalarının herhangi bir yazılım, ticari marka, fotoğraf, resim, metin, video vs. ile ilgili haklarını
ihlal edebilecek faaliyetler dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunmak;



Küçük yaştakileri resmeden (fotoğraflar ve videolar dahil) içerik paylaşmak.

İnsanlığa karşı suçları hoş gören, ırksal nefrete ve/veya şiddete teşvik eden veya çocuk pornografisiyle ilgili
olan bir Kullanıcı İçeriği görürseniz, hemen contact@lorealprofessionnel.com adresinden veya şu adrese
detaylı bir mektup göndererek bizi bilgilendirmeniz gerekir: L’Oréal Professionnel – Style My Hair, 14 rue
Royale, 75008 Paris - Fransa. E- postanızda veya mektubunuzda, bahsi geçen içeriği keşfettiğiniz tarih,
kendi kimlik bilgileriniz, içeriğin bağlantısı, ihtilaflı içeriğin açıklaması ve yazarın kullanıcı kimliği gibi bilgiler
mevcut olmalıdır.
Eğer herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yukarıda listelenen prensipleri, haklarınızı veya üçüncü tarafların
haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız (ör. herhangi bir ihlal, hakaret, gizlilik ihlali),
contact@lorealprofessionnel.com adresinden bir bildirim gönderebilir veya L’Oréal Professionnel – Style
My Hair, 14 rue Royale, 75008 Paris - Fransa adresine detaylı bir mektup gönderebilirsiniz. E-postanızda
veya mektubunuzda bahsi geçen içeriği keşfettiğiniz tarih, kendi kimlik bilgileriniz, içeriğin bağlantısı,
bildirilen içeriğin açıklaması ve yazarın kullanıcı kimliği gibi bilgiler mevcut olmalıdır.
Bahsi geçen bildirim şunları içermelidir:
bildirim tarihi;
gönderen bir şahıssa: soyadı, adı ve ikinci adı, mesleği, adresi, milliyeti, doğum yeri ve tarihi;
gönderilen kişinin adı ve adresi, eğer tüzel bir kişilikse şirket adı ve kayıtlı ofisleri;
bildirilen durumun açıklaması ve spesifik konumu (ör. bildirilen içeriğin URL bağlantısı);
bu içeriğin kaldırılmasına dair nedenler, durumla ilgili geçerli yasal hükümlerin ve geçerliliğin
(gerekçelerin) açıklaması dahil;
bildirilen olayın yazarına veya yayıncısına gönderilmiş, içeriğe müdahaleyi, içeriğin kaldırılmasını
veya değiştirilmesini talep eden tüm yazışmaların bir kopyası veya yazara veya yayımcıya
ulaşılamadığını dair gerekçe.

5. UYGULAMADA YER ALAN BİLGİLER
a. Genel hükümler
Ayrıca, Uygulama üzerinde yer alan bilgilerde, özellikle üçüncü taraflar nedeniyle yanlışlıklar veya
eksiklikler görülebileceğini size hatırlatmak isteriz. Uygulama’daki bu tür bilgilerin mümkün olan en kısa
sürede tamamlanacağını veya yanlışlıkların kaldırılacağını taahhüt ederiz.
b. Ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgiler
Bu Uygulama’da size tanıtılan ürünler ve hizmetler satış için sunulmamaktadır. Bunlar, bu Uygulama’nın
mevcut olduğu ülkede dağıttığımız ürün ve hizmet yelpazesinin genel bir tanıtımıdır.
c. Tavsiye ve tanı araçları
Uygulama’da ve/veya kullanıma sunulabilecek tanı araçlarında verilen tavsiyeler, yalnızca kozmetik
hakkında uzman tavsiyesi alınmasına yönelik simülasyonlardır.
İletilen bilgiler yalnızca yol gösterici niteliktedir ve hiçbir durumda tıbbi bir tanının, klinik konsültasyonun
veya tıbbi bir tedavinin yerini almamalıdır.
Bu yüzden bu tür araçların kullanımından doğan tavsiyelerin mutlak memnuniyet sağlayacağını garanti
edemiyoruz ve bunları kullanma şekliniz için sorumluluk kabul etmiyoruz.
Daha fazla bilgi almak isterseniz veya herhangi bir şüpheniz varsa, hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz.
d. Hipermetin bağlantıları
Uygulamada yer alan hipermetin bağlantıları, sizi üçüncü taraflar tarafından yayınlanan ve içeriği üzerinde
kontrolümüzün bulunmadığı web sitelerine yönlendirebilir. Bu doğrultuda, bahsi geçen hipermetin
bağlantıları yalnızca internette gezinme deneyiminizi kolaylaştırma amacıyla bu Uygulama’ya dahil
edilmiştir ve üçüncü taraf web sitelerine göz atmak sizin kararınızdır ve tamamen sizin
sorumluluğunuzdadır.
6. KİŞİSEL VERİLER
Kendinizle ilgili kişisel verileri, özellikle şu durumlarda verebilirsiniz: (i) Saç Profilinizi doldurduğunuzda; (ii)
bir kuaför ziyareti bildirdiğinizde; (iii) giriş yaptığınızda; (iv) favori ürünlerinizi ve yazılarınızı kaydettiğinizde;
(v) Bize bir e-posta gönderdiğinizde; (v) bir ankete veya çalışmaya yanıt verdiğinizde.
Uygulamada toplanan tüm kişisel veriler, yalnızca telefonunuz üzerinde kaydedilir ve L'Oréal'a veya
partnerlerinden birine gönderilmez.
Yukarıdaki listede takma adla verdiğiniz verilere, sizinle ilgili bildirimleri size göndermek amacıyla
erişebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen gizlilik politikamıza göz atın.
Kullanıcı, herhangi bir veriyi silmek için uygulamayı telefonundan kaldırmalıdır.
7. UYGULAMADA VE KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
Özellikle geçerli olan yeni düzenlemeler ve/veya yasalara uyum ve/veya Uygulama’yı iyileştirme amaçları
için işbu Kullanım Şartları’nın yanı sıra Uygulama’ya dahil edilmiş içerikleri ve bilgileri değiştirebiliriz.

Yapılan tüm değişiklikler, işbu Kullanım Şartları altında yürürlüğe girmeden önce Uygulama aracılığıyla size
bildirilir. Değişikliğin açık onayınızı gerektirmediği durumlarda, Uygulamayı kullanmayı sürdürmeniz, yeni
Kullanım Şartları’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

8. TANITMA
L’Oréal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 51.002.833,00 TL sermayeli, kayıtlı ofisleri
SARAY MAH.DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD.NO.4 2.BLOK D.14-15-16 ÜMRANİYE adresinde adresinde
bulunan, 229154 numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bir anonim şirketi olup, e-posta adresi
contact@lorealprofessionnel.com , telefon numarası ise 0140200000'dır

9. SORUMLULUK REDDİ
Uygulamaya ve İndirilebilir İçeriğ’e erişimin devamlılığını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ancak
Uygulama’nın sürekli kullanılabilir ve erişilebilir olmasını garanti edemeyiz. Bazen, özellikle teknik bakım
nedeniyle, Uygulama’nın tümüne veya bir kısmına erişimi kısa bir süre için askıya almamız gerekebilir.
İnternet ve IT veya telekomünikasyon ağlarının hatasız olmadığını, kesintilerin ve arızaların meydana
gelebileceğini özellikle belirtmek isteriz. Bu konuda herhangi bir garanti sağlayamayız ve dolayısıyla
aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internet ve IT veya telekomünikasyon ağlarının
kullanımıyla ilgili olabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değiliz:
- İnternet aracılığıyla herhangi bir verinin ve/veya bilginin yetersiz iletimi ve/veya alınması;
- Herhangi bir harici ihlal veya bilgisayar virüsleri;
- Hata veren yayın alma ekipmanı veya iletişim ağları; ve
- Uygulamanın düzgün çalışmasını engelleyen herhangi bir internet arızası.
Son olarak, sorumluluğumuz yalnızca doğrudan hasarla sınırlıdır ve diğer tüm hasar veya kayıplar
sorumluluğumuzun dışındadır. Daha spesifik olmak gerekirse: kâr, gelir veya itibar kaybıyla ilgili, ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere meydana gelen tüm dolaylı hasarlar.

10. GEÇERLİ YASALAR VE İHTİLAFLAR
İşbu Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
Herhangi bir sorun için lütfen Müşteri Hizmetleri servisimizle iletişime geçin:
contact@lorealprofessionnel.com
+33 1 40 20 00 00
08:00 - 18:00

Herhangi bir tüketici ihtilafı, öncelikle aşağıdaki adresten Müşteri Hizmetlerine yazılı olarak iletilmelidir:
STYLE MY HAIR – L’Oréal Professionnel
14 rue Royale
75008 Paris
Eğer ihtilaf dostane yollarla çözülemezse, yargı yetkisi olan İstanbul Anadolu mahkemelerine yönlendirilir.

