KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. GİRİŞ
Taraflar
Aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi veya

SAF ACADEMY, INC. (“Saf Diyet”)

Üye (birlikte “Kullanıcı”)

Sözleşme’nin Amacı
https://www.safdiyet.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Saf Diyet tarafından
belirlenmiş/belirlenebilecek olan mobil haberleşme uygulamaları ve benzeri
platformlar (Website ile birlikte “Saf Diyet Platformu”) üzerinden sunulan servis ve
ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’ye
üye olunması anından itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulların
düzenlenmesi
Sözleşme Hükümleri
Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın
işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

2. TANIMLAR
2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda
tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
Cihaz(lar)
Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte
olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.
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Kullanıcı(lar)
Website’yi Ziyaretçi veya Üye sıfatı ile çeşitli şekillerde kullanan kişiler anlamına
gelecektir.
Üye(ler)
Website üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayan kişiler
anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, hizmet ve içerikleri
barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ziyaretçi(ler)
Website’yi yalnızca ziyaret ederek Website’de dolaşım gerçekleştiren kişiler anlamına
gelecektir.

3. SÖZLEŞME’NİN BAŞLANGICI VE ŞARTLARIN KABULÜ
3.1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerlidir.
Ziyaretçi ve Üye kapsamındaki tüm kişiler bu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
3.2.

İşbu Sözleşme’nin, Kullanıcı tarafından Saf Diyet Platformu’na erişilmesinden
itibaren ve Saf Diyet Platformu üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden
önce okunması gerekmektedir.

3.3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı
tarafından kabul edilmemesi halinde, Saf Diyet Platformu’nda Kullanıcı sıfatıyla
işlemler gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Saf Diyet Platformu’nda işlem
gerçekleştirmeye devam etmesiyle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul
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ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek
gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;
3.3.1. Saf Diyet Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından,
3.3.2. Saf Diyet Platformu’na üyeliğini gerçekleştiren Üye tarafından kabul
edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
3.4. Saf Diyet tarafından; zaman zaman Saf Diyet Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin
gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup,
Kullanıcı tarafından Saf Diyet Platformu’nun kullanımına ve/veya Saf Diyet
Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi;
yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı
anlamına gelir. Kullanıcı’nın aleyhine yapılan değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca
onay alınacaktır.
3.5. Saf Diyet tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde
güncel

Sözleşme

Website

üzerinden

erişilebilir

bir

link

vasıtası

ile

yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe
maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş
şartlara tabi olacaktır.
3.6. Yenilenen Sözleşme’nin;
3.6.1. Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye erişim,
3.6.2. Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Saf Diyet Platformu’ndaki
hesabın ve hizmetlerin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

4. SAF DİYET PLATFORMU
4.1. Saf Diyet, Ziyaretçiler’in Website üzerinden üyelik gerçekleştirebildikleri ve Saf
Diyet hizmet planlarına göre hizmet alabildikleri bir platformdur.
4.2. Saf Diyet Platformu, Website ve Saf Diyet hizmetlerinin sunulması için Üye ile
haberleşilmesini sağlayan bağımsız 3. parti haberleşme uygulamalarından
oluşmaktadır.
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5. ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Ziyaretçi, Website’de dolaşıma başlamadan Website’de kullanılan ve datayları
Çerez Politikası’nda açıklanmış olan çerezleri yönetme hakkına sahiptir.
5.2. Ziyaretçi, Website’ye erişerek, “Canlı Destek Sağlayıcısı” bölümlerinden üyelik
gerçekleştirmeksizin faydalanabilme hakkına sahiptir.
5.3. Ziyaretçi, Saf Diyet’in sunduğu hizmetlerden yararlanmak için Website’ye üye
olma hakkına sahiptir.
5.4. Üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’nin Üye’ye dair hükümlerine tabi olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜYELİK
6.1. Ziyaretçi’nin, Website’ye üye olabilmesi için 18 (on sekiz) yaşından büyük olması
gerekmektedir.
6.2. Ziyaretçi’nin Saf Diyet Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan
yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması, Website üzerinden
“Hemen Dene”, “Hemen Başla” veya “Üye Ol” butonlarına basıldıktan sonra;
6.2.1. İsim,
6.2.2. Soyisim,
6.2.3. Elektronik posta adresi,
6.2.4. Cinsiyet,
6.2.5. Açık rıza verilmesi halinde boy,
6.2.6. Açık rıza verilmesi halinde kilo,
6.2.7. Doğum tarihi,
6.2.8. Gün içerisindeki aktiflik bilgisi ve
6.2.9. Tercihe bağlı olarak, hafta içi ve hafta sonu sabah, öğle, akşam yemeği saat
bilgileri verilerinin paylaşılarak hesap oluşturulmasıyla meydana gelir.
6.3. Üyelik için gereken bilgileri paylaşarak Website’ye kaydolan Ziyaretçi’nin ücretsiz
3 günlük deneme kullanımı gerçekleştirebileceği üyelik hesabı kullanıma açılır.
6.4. Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturabilmesi için gereken
bilgiler ve bağlantı kurabileceği sosyal medya hesaplarının eklenmesi, çıkarılması,
deneme süresi gibi hususlar yalnızca Saf Diyet’in inisiyatifindedir.
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7. ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
7.1. Ziyaretçi’nin Website üzerinden kaydı tamamlanması ile birlikte üyelik
kazanılarak 3 günlük ücretsiz deneme süresi başlar.
7.2. Ziyaretçi’nin üye olurken kullandığı elektronik posta adresine, Saf Diyet
Platformu’na ilişkin detaylı bilgi gönderilerek, Saf Diyet hizmetlerinden
faydalanmak için yapması gerekenler açıklanacaktır.
7.3. Üye’nin, Saf Diyet Platformu üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi,
deneme süresi içerisinde kendisine elektronik posta aracılığı ile gönderilen
adımları takip ederek Saf Diyet ile iletişime geçmesine ve deneme süresinin sona
ermesini takiben ödemesini yapmasına bağlıdır.
7.4. 3 günlük deneme süresi sonunda Üye’nin kendisine gönderilen yönlendirme ile
ulaşabileceği Website üzerinde sunulan ödeme yöntemini kullanarak detayları
gerek Ön Bilgilendirme Formu’nda gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer
alan hizmet bedelini ödemesi gerekmektedir.
7.5. Üye’nin, seçtiği hizmet paketine bağlı olarak üyelik süresi değişiklik
gösterebilecektir.
7.6. Üye’ye deneme süresinin öncesinde veya deneme süresinin bitişini takiben
başlatabileceği bir kupon tanımlanarak Üye’ye belirli bir süre Saf Diyet hizmeti
hediye edilebilecektir. Bu durumda deneme ve hediye edilen kullanım süresinin
bitmesi ile, Saf Diyet hizmetlerinden yararlanmaya devam etmek için Üye’nin
Website üzerinde sunulan ödeme yöntemini kullanarak detayları gerek Ön
Bilgilendirme Formu’nda gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hizmet
bedelini ödemesi gerekmektedir.

8. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve
güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur. Söz konusu verileri kasıt
veya taksirle yanlış girmesi sonucunda sunulan hizmetin yanlış, eksik veya kötü
işlediğini iddia edemez.

5

8.2. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip
olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, üyelik hesabını kendisinden
başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.
8.3. Saf Diyet Platformu üzerinden sunulan hizmet bir beslenme takip, öneri ve destek
hizmeti olup, tıbbi nitelikli ve özel beslenme gerektiren durumlara yönelik bir
hizmet olmadığından Üye, kendi beslenme rutinini sunulan hizmetten bağımsız
olarak takip etmek ve sağlıklı bir biçimde sürdürmekle yükümlüdür.
8.4. Üye, Saf Diyet’in kendisine öğünlere ilişkin olarak anlık bildirim mesajları
göndermesine ilişkin onay verme veya mesaj gönderimini reddetme hakkına
sahiptir.
8.5. Üye, ”Diyetisyene Sor” ve “Hata Bildir” bölümlerini kullanarak Saf Diyet ile
iletişime geçme hakkına sahiptir.
8.6. Üye, satın almış olduğu hizmetin türüne göre hizmet bedelini deneme süresinin
bitişinden itibaren ve eğer Üye’ye hediye bir kullanım süresi tanımlanmışsa bu
sürenin sona ermesiyle birlikte ödemekle yükümlüdür.
8.7. Üye, kaydolmasından başlayarak deneme süresi boyunca ve daha sonra da varsa
kendisine tanımlanan hediye kullanım süresi boyunca ve sonrasında ise hizmet
bedelini ödediği hizmet süresinin sona kadar üyeliğin sağladığı avantaj ve
hizmetlerden yararlanabilecektir.
8.8. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen şartlar
doğrultusunda cayma hakkı bulunan Üye, bu hakkını ödemeyi takip eden on dört
iş günü içerisinde kullanabilecektir.
8.9. Üye’nin acil müdahale gerektiren bir durum ile karşılaşması halinde Saf Diyet
üzerinden danışmanlık alması uygun olmayıp, derhal tıbbi yardım almak amacıyla
sağlık kuruluşlarına başvurması gerekmektedir.
8.10. Üye, sunulan hizmetin kendisine en yakın ve uygun sonuçlarda olabilmesi için
gerçeği yansıtan yanıtlar vermekle ve gereken zamanlarda yanıt vermekle
yükümlüdür.
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8.11. Üye, Saf Diyet ile olan görüşmelerinde ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet,
cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü
kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel
ahlaka aykırı ifadelere yer vermemelidir. Üye’nin hizmetten bağımsız olarak yazılı
iletişim talepleri yanıtlanmayacaktır. Bu maddede belirtilmiş olan herhangi bir
suç unsuru bulunması ve/veya uygunsuz içerikler olması halinde üye ile ilgili
gerekli yasal işlemler başlatılması için ilgili kurum ve kuruluşlara suç duyurusunda
bulunulacak ve/veya Saf Diyet üyeliği sonlandırılacaktır.

9. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. Kullanıcı,

Saf

Diyet

Platformu’na

temin

etmesi

münhasıran

kendi

sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla
erişecektir.
9.2. Kullanıcı Saf Diyet Platformu üzerinden sunulan hizmetin, tıbbi teşhis ve tedaviye
yönelik bir hizmet olmadığını; yalnızca beslenme takip ve destek hizmeti niteliğini
haiz olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3. Kullanıcı, Saf Diyet’e ait veya Saf Diyet ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam
sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına
herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak
veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
9.4. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar
verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Website sunucularını veya Website’ye
bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Website’nin diğer
kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir
şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Saf
Diyet Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma,
müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere Website’nin bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri
herhangi bir girişimde bulunamaz.
9.5. İşbu Sözleşme;
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9.5.1. Ziyaretçi tarafından Website’ye erişim durdurularak her zaman,
9.5.2. Üye tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı ve Saf Diyet Platformu’na
erişim durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.
10. SAF DİYET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1. Saf Diyet, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca
sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
10.2. Saf Diyet, Saf Diyet Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli
ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru
ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli
özeni göstermekle yükümlüdür.
10.3. Saf Diyet Website’yi değiştirme ve kullanılan haberleşme uygulamalarının ne
olduğunu belirleme hakkına sahiptir.
10.4. Saf Diyet, Website’nin teknik aksaklıklarının makul sürede giderilmesi için çaba
göstermekle yükümlüdür.
10.5. Saf Diyet herhangi bir zamanda Website’nin çalışmasını geçici bir süre askıya
alabilir, Website’de teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir
veya Website kullanımını tamamen durdurabilir.
10.6. Saf Diyet, Saf Diyet Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken
bilgileri, hesap türlerini, ödeme yöntemlerini ve Saf Diyet Platformu’na dair sair
hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Saf Diyet,
halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek
hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Saf
Diyet, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali
hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale
getirebilir.
10.7. Saf Diyet, Ziyaretçi’nin üyeliğini gerçekleştirebileceği Website altyapısını
sunmakla yükümlüdür.
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10.8. Saf Diyet, Üye’nin ödemesini gerçekleştirdiği hizmetin süresi boyunca Üye’ye
aşağıdaki hizmetleri sunmakla yükümlüdür:
10.8.1. Üye’nin öğün takibi yapabilmesinin sağlanması,
10.8.2. Üye’nin tercihine bağlı olarak kendisine öğün bildirimleri gönderilmesi,
10.9. Saf Diyet, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu kapsamında
cayma hakkı bulunan Üye’nin bu talebinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri
yapmakla yükümlüdür.
10.10. Saf Diyet, Üye’nin Saf Diyet ile mesajlaşabildiği haberleşme uygulamalarının
sahibi veya işleticisi olmadığından Saf Diyet’in, bu platformlara yönelik teknik
altyapıyı oluşturma, iyileştirme yükümlülüğü ve bu platformların öngördüğü
üyelik model ve şartlarını belirleme yetkisi bulunmamaktadır.
10.11. Üye’nin kullandığı Cihaz vasıtasıyla onayı doğrultusunda Saf Diyet, Üye’nin Saf
Diyet Platformu’nun kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Üye’ye
gönderebilecektir.
10.12. Üye’nin talebi ve açık rızası doğrultusunda, Saf Diyet Üye’nin öğün saatlerine
ilişkin Üye’ye bildirim göndermekle yükümlüdür.
10.13. Saf Diyet, Üye’nin üyeliğini kaldırma talebini mümkün olan en kısa sürede
gerçekleştirmekle yükümlüdür.
10.14. Saf Diyet, Website üzerinde bir blog sayfası tutarak, kimliği açıklanan veya
açıklanmayan yazarların yazılarını bu sayfa üzerinde paylaşma hakkına sahiptir.
Bu blog sayfası ile ilgili olarak tüm inisiyatif Saf Diyet’te olup Kullanıcı Saf
Diyet’ten blog sayfasının kapatılmasını, yeni yazı eklenmesini, mevcut yazıların
silinmesini talep edemeyecektir.
10.15. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı
dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Saf Diyet, tek
taraflı olarak Kullanıcı’nın Saf Diyet Platformu’nu kullanımını veya varsa Saf Diyet
Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir.
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10.16. Saf Diyet; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve
yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen
veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
10.17. Saf Diyet’in üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları
karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu
şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Saf Diyet’in üyeliği silme hakkı
saklıdır.
10.18. Saf Diyet, kullanıcı verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu ve ilgili
mevzuata uygun olarak işlemek yükümlülüğü altındadır. Saf Diyet, alınan kişisel
verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin Kullanıcılar’ın aydınlatıldığı veri işleme
amacı, işleme süresi ve hukuki sebebi dışında kullanılmayacağını, mevzuatın
gerektirdiği hallerde Kullanıcılar’ın açık rızalarına başvurulacağını, bu verileri
aktarırken mevzuata uygun olarak hareket etme yükümlülüğü altında olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.19. Saf Diyet, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi
makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara
açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin
korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
11. SORUMSUZLUK
11.1. Saf Diyet, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Saf
Diyet Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı
değildir.
11.2. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden
kaynaklanan işlemler Saf Diyet’in sorumluluğu dışında olup Sözleşme’ye aynı
şekilde yansıtılacaktır.
11.3. Saf Diyet, üyelik esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması
ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak
zararlardan Website için aldığı önlemler doğrultusunda sorumsuzdur.
11.4. Saf Diyet, Üye’nin Saf Diyet ile Website üzerinden haberleşmesine yarayan Canlı
Destek hizmeti sağlayıcısından ve Üye’nin Saf Diyet ile aldığı hizmete ilişkin olarak
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görüştüğü 3. parti haberleşme uygulamasından kaynaklanan veri ihlallerinden
sorumlu tutulamayacaktır.
11.5. Saf Diyet, Üye’nin Saf Diyet ile Website üzerinden haberleşmesine yarayan Canlı
Destek hizmeti sağlayıcısında ve Üye’nin Saf Diyet ile aldığı hizmete ilişkin olarak
görüştüğü 3. parti haberleşme uygulamasında yaşanan teknik aksaklıklardan
sorumlu tutulamayacaktır.
11.6. Üye’nin

hesabını

devretmesi

ve

3.

kişilere

kullandırması

sonucu

uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Saf Diyet doğrudan ve/veya dolaylı
olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
11.7. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Saf Diyet Platformu’nu kullanmaya
uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Saf Diyet Platformu’na erişim sağlaması ve bu
nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde,
oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
11.8. Saf Diyet, Website üzerinden alınan ödemelerdeki kredi veya banka kartı
bilgilerinin saklanmasından sorumlu değildir.
11.9. Üye’ye sağlanan hizmet kapsamında yapılan kalori, yiyecek ve öğün
bilgilendirmeleri, tıbbi teşhis ve tedavi niteliğinde olmadığından, Saf Diyet bu
neviden sonuç ve taleplerden sorumlu tutulamayacaktır.
11.10. Üye’ye sağlanan hizmet kapsamında önerilen bir yiyecek ürünün Üye’ye bağlı
olarak bir alerjik reaksiyona, besin intoleransına vb. duruma sebep olması
durumlarından Saf Diyet sorumlu tutulamayacaktır.
11.11. Hamilelik, yaşlılık, hastalık ve iyileşme dönemi gibi özel beslenme gerektiren
durumlarda, Üye’nin Saf Diyet’in önerilerinden ancak kendi özel durumuna
uygun düştüğü ölçüde faydalanması gerekmektedir. Saf Diyet, Üye’nin özel
beslenme durumlarını bilmediğinden buna yönelik bir tavsiyede bulunması
mümkün değildir.
11.12. Acil müdahale gerektiren bir durum ile karşılaşılması halinde Saf Diyet tarafından
danışmanlık hizmeti verilemeyecek olup, böyle bir durumda Üye’nin derhal
sağlık kuruluşuna başvurması gerekecek, görüşmenin yapılamamasından veya
acil müdahale özelliği bulunmamasından kaynaklanan olumsuz bir durumdan Saf
Diyet sorumlu tutulmayacaktır.
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11.13. Saf Diyet, Website üzerinde yer alan Blog sayfası bakımından yalnızca Yer
Sağlayıcı sıfatını haiz olup burada yazılan yazıların içeriklerini denetlemekten
sorumlu değildir.
11.14. Saf Diyet ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, yangın,
deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ
sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak
adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki
sorumluluklarını kısmen

ya da tamamen yerine

getirememelerinden,

geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER
12.1. Saf Diyet tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan
Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden
erişilebilecek olan Saf Diyet Website Aydınlatma Metni ve Saf Diyet Çerez
Politikası evrakları doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi,
Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Saf Diyet Website Aydınlatma
Metni ve Saf Diyet Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
12.2. Saf Diyet tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan
Üye’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden
erişilebilecek olan Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu
doğrultuda üyelik işlemlerinin tamamlanmasından önce Üye, Website’de yer
alan Üyelik Aydınlatma Metni’ni okumakla yükümlüdür.
12.3. Saf Diyet, Saf Diyet Platformu üzerinden sunulacak hizmetin Üye’ye özgü olarak
kişiselleştirilebilmesi amacıyla işlenecek olan boy ve kilo verisi ile Üye’ye öğün
bildirimi gönderebilmek amacıyla işlenecek olan öğün saatleri verisini yalnızca
Üye’nin bu konudaki açık rızasına bağlı olarak işlemektedir.
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12.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi
bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri
kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
12.5. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup,
Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.
12.6. Kullanıcı, Saf Diyet Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda
gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için hello@safdiyet.com adresine elektronik
posta göndererek, Website üzerindeki Canlı Destek üzerinden yazarak Saf Diyet’e
ulaşabilecektir. Bunlara ek olarak Üye, Hata Bildir bölümü üzerinden de Saf
Diyet’e ulaşabilecektir.
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