KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Veplus uygulamasını (“Uygulama”) indiren Kullanıcı ile
Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy, 34347 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde Genel Müdürlüğü bulunan
Vakıf Emeklilik A.Ş. arasında (Şirket) kurulmuş olup Uygulama’nın kullanım koşulları ve tarafların
hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Kullanıcı, Uygulama’yı indirmekle işbu Sözleşmedeki koşulları kabul etmiş sayılır.
Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri
Şirket, Uygulama’yı indiren kullanıcılara, yaşam kalitelerini yükseltmek için egzersiz, beslenme,
ilaç takibi ve bu alanlarda tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve
içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Şirket Uygulama’nın kullanımı, içeriğin kapsamı ve
beslenme ve spor alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı
sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da oluşabilecek kesinti ya da
aksaklıklardan sorumlu değildir.
Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Kullanıcının telefonu, App Store uygulamaları
nedeniyle kullanıcının internete wi-fi ile bağlı olması talep edilebilecektir.
Kullanıcı’ya uygulama internet ortamında derhal yüklendiği için kullanıcının yükleme sonrasında
sözleşmeden cayma hakkı yoktur. Ancak kullanıcı dilediği zaman ücretsiz olarak Uygulama’dan
ayrılarak işbu Sözleşme’yi sona erdilebilir.
Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde
güncellemek zorundadır, bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan
Kullanıcı sorumludur.
KULLANICI’nın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, 18 yaşını doldurmamış olanlar için
veli/vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.
Kullanıcı, Uygulama tarafından düzenlenen içerik ve beslenme ve spor programlarının tavsiye
niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini
kabul ve beyan eder.
Bu uygulamalar kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu
yönü ile içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili
olarak doktoruna danışmalıdır. Uygulama kullanıcıya yaptığı tavsiyeleri benzer profilde bireyler
için Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği araştırmalar ve bilimsel formüller baz alınarak geliştirilen
özel bir yazılım sayesinde oluşturmaktadır.
Uygulama ücretsizdir.
Kullanıcı her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin
silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman uygulama ile ilgili Kullanıcı’ya bildirimler gönderebilir.
Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, uygulama ve hizmetle
ilgili Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirketi’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından
gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermeyi ve bu kapsamda kendisine, kişi
müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri
vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın
bilgilendirme amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Kullanıcı her zaman bu
sistemden çıkmak için Şirket’e ücretsiz e-posta ile talebini iletebilir. Kullanıcının verilerini

anonimleştirilerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verilerin hem kullanıcı için hem
de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanılabilir.
Kullanıcı bilgileri uygulamaya üye olan kullanıcının daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için
üyenin uygulamayı silmesini takiben bir yıl süre ile saklanacaktır.
Kullanıcı dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak işbu Sözleşme’yi sona erdilebilir. İşbu Sözleşme
ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez
Mahkemeleri ve İcra Direleriyetkili olacaktır.
YASAL UYARI
İşbu Uygulama tarafından tarafınıza sağlanan içerikler, Uygulama’da bulunan egzersizler ve
beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu uygulamalar, kişinin herhangi bir tıbbı
rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile kişiye özgü değildir. Uygulama
kullanıcıya yaptığı tavsiyeleri benzer profilde bireyler için Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği
araştırmalar ve bilimsel formüller baz alınarak geliştirilen özel bir yazılım sayesinde
oluşturmaktadır. Bu uygulamadaki hiçbir program bir doktor tarafından verilen diyet ya da
egzersiz yerine geçmez. Tüm egzersiz ve beslenme programlarını uygulamanız sizin takdirinizde
ve sorumluluğunuzdadır. Şirket, seçerek uyguladığınız programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Programları dikkatle uygulamanız tavsiye edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
Değerli müşterilerimiz, kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir.
İlgili kanun uyarınca, Şirketimiz “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıkladığımız
çerçevede ve anılan kanunda öngörülen şekilde kaydedebilecek, işleyebilecek, saklayabilecek,
güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek,
devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Şirketimizin başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı ve bireysel
emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi,
yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedeceğiniz/akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine
getirilmesi; gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere
bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli bilgileri
kaydetmek, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere
dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve
idari tüm yetkili mercilerce (Hazine Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi
saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel
verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar
Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz
konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme
iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar ( Hazine Müsteşarlığı, SPK, MASAK, adli ve idari
makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, ana hissedarımız,
doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Şirketimizce hizmet alınan
ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve diğer
üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri,
Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları, Acenteleri, Şirketimiz internet şubesi, çağrı merkezi ve
benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği haklarınız
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) Aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına
itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
etme
haklarına sahip bulunmaktasınız.

