
AGROVİSİO TARIM UYGULAMASI HİZMET SÖZLEŞMESİ 

İş bu Agrovisio Tarım Uygulaması Hizmet Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Ostim 

Mahallesi Uzayçağı Cad. 1308. Sok. No:6 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim, T.C. Ankara Ticaret Sicil 

Müdürlüğü Sicil Numarası 415691, websitesi www.agrovis.io olan Agrovisio Tarım Bilişim Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi'nin (bundan sonra “Agrovisio” olarak anılacaktır) Agrovisio Tarım Uygulaması çerçevesinde 

Agrovisio ile aşağıda adı ve adresi bulunan Kullanıcı arasındaki uygulama kapsamında sunulan hizmetler 

ile ilgili ilişkilerdeki genel kuralları düzenler. 

1. TANIMLAR 

Genel Şartlar/Sözleşme: Bu Sözleşme'nin bütün maddelerine birlikte verilen isimdir. 

SMS: Operatörlerin ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen en 

fazla 160 karakterli yazılı mesajlardır. 

SMS Şifresi: Agrovisio başlığı ile gönderilen doğrulama mesajına verilen isimdir.  

Kullanıcı: İşbu Sözleşme madde 2 Tanımlar başlığı altında düzenlenen Agrovisio Tarım Uygulaması Hizmet 

tanımında ayrıntılanan uygulama özelliklerini işbu Sözleşmede belirlenen koşullarda kullanan kişileri ifade 

eder. 

Agrovisio Tarım Uygulaması/Hizmet: Kullanıcılar tarafından, tarımsal üretimlerine dair verilen bilgiler 

ışığında sunulan uydu görüntü analizlerinin, meteorolojik verilerle desteklenen tarımsal üretim 

önerilerinin, tarım sektörüne dair haberlerin, hal-borsa fiyatlarının, tarım sektörüne dair gelişmelerin, 

kampanyaların, tarımsal danışmanlık hizmetlerinin üreticiye fayda sağlama amaçlı bilgi ve servislerin 

kullanıcılara iletildiği web ve mobil uygulamadır. 

Platform: Agrovisio'nun bu madde içerisinde belirtmiş olduğu ve hizmetini sunacağı web ve mobil 

uygulama ortamlarını ifade eder.  

Taraflar: İş bu Sözleşme kapsamında gerektiğinde Agrovisio ve Kullanıcı'ya birlikte verilen isimdir.  

2. KAPSAM 

İş bu Sözleşme, Agrovisio Tarım Uygulaması Hizmeti'nin kullanımına ilişkin esas ve koşulları 

düzenlemektedir. Kullanıcılar, Hizmet'i kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun 

davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

Giriş aşamasında Kullanıcılar'dan isim, soyadı, email adresi ve/veya cep telefonu numarası talep edilir. 

Mobil uygulama kullanıcıları için kullanıcı tarafından beyan edilen cep telefonu numarasına bir şifre 

gönderilir, mobil uygulama kullanıcısı bu şifre ile giriş yapar. Web uygulaması kullanıcıları için kullanıcı 

tarafından beyan email adresine bir şifre gönderilir, web uygulama kullanıcısı bu şifre ile giriş yapar. İlgili 

email adreslerinin ve/veya cep telefonu numarasının doğru olarak bildirilmesi, gönderilen şifrenin 

güvenliğinin sağlanması ve akıllı cihaz uygulamalarının fiziki olarak korunması, güvenliği Kullanıcı 

sorumluğundadır.  

  



3. 3. AGROVİSİO TARIM UYGULAMASININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESAS VE KOŞULLAR 

3.1.  UYGULAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK İŞLEMLER 

Agrovisio Tarım Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden Kullanıcılar; zirai ürünlerine dair lokasyon, ürün adı 

ve çeşitleri, toprak analiz sonuçları, arazi büyüklükleri, ekim ve hasat tarihleri, tahmini rekolteleri vb. 

şekilde tarımsal üretimlerine dair bilgileri girerek Uygulama'nın kendilerine tarımsal üretim süreçlerine 

dair öneriler, uyarılar, hatırlatmalar, haberler ve kampanyaları bildirim olarak göndermesine izin verirler. 

Uygulamadan sağlıklı olarak hizmet alabilmek adına bu bildirimlerin gönderimine onay verilmesi 

gerekmektedir. 

Zirai Danışmanlık hizmetine olanak sağlayan fonksiyon vasıtası ile her kullanıcı ziraat mühendislerine soru 

iletebilir, bu soruların değerlendirilerek kendilerine fotoğraf, video, ses kaydı, metin ve uygulamaya kayıt 

olunan cep telefonu numarası üzerinden aranmak suretiyle cevap verilmesine izin verirler. Agrovisio; 

Kullanıcı'lara, uygulama adına cevap verme yetkisine sahiptir. Kullanıcılar beyan ettikleri bilgiler 

kullanılarak Agrovisio’nun kendileri ile iletişime geçilmesini kabul ederler. Kullanıcılar ilgili hizmeti almak 

için gereken bu işleyişi kabul etmiş sayılırlar. 

Tarım sektörüne dair önemli haberler, gelişmeler, duyuruları gibi bilgiler Haberler menüsü altında 

Kullanıcılar'a sunulur. Bu haberler Agrovisio’ya dair önemli haberleri ve kampanya duyurularını da 

içerebilecektir. Kullanıcılar Uygulama'nın kendilerine akıllı cihazlar aracılığıyla bildirim göndermesini kabul 

etmeleri durumunda bu fonksiyon tarafından üretilen bilgileri de bildirim olarak almayı kabul ederler.  

Hal ve Borsa fiyatları fonksiyonu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yetiştirilen belli başlı zirai 

ürünlere dair en güncel fiyatlar uygulamada belirtilen meyve sebze halleri ve zirai ürün borsalarından 

toplanarak Kullanıcılar'ın bilgilerine sunulur. Bu fonksiyonda yer alan fiyat bilgileri ile piyasada oluşan fiyat 

bilgileri uyuşmazlık gösterebilir. Agrovisio iş bu uyuşmazlık nedeniyle oluşabilecek finansal zararlar 

kapsamında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Uygulama içerisinde kullanıcıların tarlalarını kaydederek uydu görüntüsü alabilecekleri bir Uydu Takibi 

menüsü yer alır. Bu menü içerisinde işlenmiş uydu fotoğrafları uygulama üzerinden kullanıcılara 

iletilecektir. İşlenmiş görüntüler; ilgili görüntünün bitki sağlığı, su stresi, azot durumu vb. parametreleri 

açıklayacak şekilde renklendirilerek yorumlanmasını içerir. Bu servisin sunulması esnasında uydu görüntü 

kaynağı sebebi ile oluşabilecek hatalı görüntü, yorumlama ve aksaklıklardan Agrovisio sorumlu değildir. 

Hava durumu fonksiyonu ile kullanıcılar uygulama içerisinden canlı hava radarı bilgilerine ve tarlası ile ilgili 

hava durumu tahminlerine ulaşabilmektedir. Bu servisin sunulması esnasında veri kaynağı sebebi ile 

oluşabilecek hata ve aksaklıklardan Agrovisio sorumlu değildir. 

4. ORTAK HÜKÜMLER 

Kullanıcı, Hizmet'i sadece Agrovisio’nun sağladığı platformlar üzerinden ve ilgili platformlarda yer alan 

talimatlara uygun kullanacağını, Kullanıcı, Agrovisio ile akdi ilişkinin işbu Sözleşme'deki koşullara, Taraflar 

arasındaki başka anlaşmalara, ilgili mevzuata, etik kurallarına tabi olacağını, Kullanıcı, Hizmet'i kullanırken 

Agrovisio’nun zaman zaman kendisinden talep edebileceği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 

uygun olarak sağlayacağını, Agrovisio’nun bu bilgileri saklamak, işlemek ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

yetkili makamlara bildirmekle, aktarmakla yükümlü ve/veya yetkili olduğunu, Kullanıcı, Hizmet'i kullanmak 

için ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli ehliyete sahip olduğunu ehliyetsizlikle ilgili hususlar yüzden 

Agrovisio’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini,  



Kullanıcı, Hizmet'ten yararlanmak için Agrovisio’ya verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, 

Agrovisio’nun bu bilgilerin doğruluğuna güvenerek işlem yaptığını, 

Kullanıcı, Hizmet kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; işbu 

Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, hizmet için gerekli olan bilgi ve 

belgelerin, üçüncü şahıslarla paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini, Agrovisio'nun işbu işlemler 

dışında yetkili olmayan kişilerin kişisel bilgi ve belgelere ulaşmaması adına gerekli önlemleri aldığını, 

Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi vb.nin kendisine ait olduğunu,  

Agrovisio’nun, münhasıran kendi takdiri ile ve en az 2 (iki) ay önce bildirimde bulunmak suretiyle Hizmet'in 

veya Hizmet kapsamındaki herhangi bir özelliğin verilmesini sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini, 

Hizmet kapsamında gönderilen bildirimlerin platform üzerinden ve/veya Agrovisio ile SMS ile iletileceğini 

bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS'lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak 

zararlardan dolayı Agrovisio’nun sorumlu olmayacağını, 

Hizmet'in, kanuni olmayan uygulamalar için kullanılmayacağını, 

Agrovisio’nun kendisinden Hizmet'in kullanabilmesi için gerekli gördüğü bilgileri aktivasyon/kayıt işlemleri 

sırasında veya Hizmet'in sürekli kullanımı kapsamında her zaman ilgili platformlar üzerinden talep 

edebileceğini ve Agrovisio’ya verdiği bilgilerin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını, Agrovisio 

tarafından açıkça izin verilmedikçe Hizmet'e Agrovisio’nun sağladığı platform/platformlar üzerinden 

sunulan arabirim haricinde hiçbir şekilde erişmeyeceğini, erişmeye teşebbüs etmeyeceğini, Hizmet'e 

ve/veya Hizmet'e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet 

ile iştigal etmeyeceğini, Agrovisio tarafından ayrı bir sözleşme ile izin verilmediği müddetçe Hizmet'i işbu 

Sözleşme'de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını, 

Agrovisio’nun Kullanıcı bilgilerini herhangi bir kanal (e-mail vb) aracılığı talep etmediğini/etmeyeceğini 

bildiğini, bu nedenle e-mail ya da başka bir kanaldan kendisinden şifre bilgileri talep edildiği takdirde bu 

bilgileri paylaşmayacağını aksi halde söz konusu olan zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, Kullanıcı, 

Hizmet'e yönelik Agrovisio tarafından cep telefonuna gönderilen SMS'lerin başlığında yer alan ismin 

Agrovisio olduğunu kontrol etmeyi, gönderilen mesajın Agrovisio’dan geldiğinden emin olmadıkça mesajı 

yanıtlamayacağını ve talep edilen hususları yerine getirmeyeceğini, 

Hizmetler'e erişimde kullanılan şifrelerin korunması ve Hizmet kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin 

kendi sorumluluğunda olduğunu ve şifresinin izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Agrovisio'ya haber 

vereceğini, 

Platform üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi verilmeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak 

(kimlik bilgisi cep telefonu) kayıt olunmayacağını ve kullanım yapılmayacağını, 

Hizmet'in kullanılması için Agrovisio tarafından zorunlu olarak talep edilen cep telefonu bilgisini her zaman 

güncel tutacağını; 

Kullanılan Agrovisio Tarım Uygulaması'nın güvenliğini ve güvenlik seviyesini doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyebilecek veya düşürebilecek hiçbir bilgiyi (Şifre, cep telefonu numarası, Kimlik bilgileri vb.) üçüncü 

kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını, Platform'un başkası 

tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini ve kendisi tarafından başkasına âit platformun 

kullanılmayacağını, Kullanıcı Agrovisio Tarım uygulamasını hileli kullanması ve güvenli kullanımına ilişkin 



yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi halinde, ödeme işleminden doğan zararın 

tamamından sorumlu olduğunu,  

Bilinmeyen kişilerden gelen SMS'lerin, wappush'ların veya linklerin açılmayacağını, güvenilir 

Uygulamanın sisteminde kayıtlı telefon numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması 

halinde Agrovisio’yu derhal yazılı olarak haberdar edeceğini, aksi takdirde doğabilecek zararların 

Agrovisio'nun sorumluluğu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını,  

Cep telefonu aracılığıyla alınacak Hizmet ile ilgili işlemlerde Agrovisio kayıtlarında tanımlı cep telefonu 

numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve güncel olmasının sağlanması, ayrıca cep telefonunun (SIM 

kart dahil) ve telefona gönderilen mesajların 3. şahıslara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her 

türlü dikkat ve özeninin gösterilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Agrovisio uygulamasında 

kullanılan cep telefonunun 3. (üçüncü) kişilere karşı fiziki ve sanal güvenliğinin korunması ile ilgili 

sorumluluğun kendisine âit olduğunu; 

Hizmet'in kullanıldığı Cihazın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve Cihazı en güncel 

AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, Şifre bilgilerine internet 

üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Cihazın Güvenliğine dikkat edeceğini, 

Agrovisio’nun, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi doğuran durumlarda Agrovisio Tarım Uygulamasını 

kullanıma kapatabileceğini ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği 

tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında konuya bilgilendireceğimi, kullanıma kapatılma 

sebebi ortadan kalkması halinde Agrovisio’nun Agrovisio Tarım Uygulaması'nı kullanıma açacağını, 

Agrovisio’nun Hizmet üzerindeki tüm hukuki haklara, mülkiyet ve Hizmet kapsamında var olan tüm fikri 

mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde var 

olduklarına bağlı olmaksızın) sahip olduğunu,  

Hizmet'in Agrovisio tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri de içerebileceğini ve işbu bilgileri 

Agrovisio’nun yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde açıklayamayacağını, Agrovisio ile aksine bir anlaşmaya 

varılmadıkça, işbu Sözleşme'deki hiçbir hükmün kendisine Agrovisio'nun ticari unvanını, ticari markasını, 

hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermediğini; 

Hizmet kapsamına ilave veya dahil edilen mülkiyet hakkı ilanlarını (telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar 

da dahil olmak üzere) kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, Hizmet'i kullandığı süre 

boyunca kendi tarafında gerekli güncel virüs korunma programlarını ve internet korunma hizmetlerini 

kullanacağını,  

Hizmet'in, (bu Hizmetin bir sonucu olarak ya da bu Hizmet sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket 

tarafından sunulan bir hizmet aracılığıyla kullanılması veya Hizmet'in kullanılabilmesi için aracı bir yazılımın 

indirilmesi ya da Hizmet'ten faydalanılmasını sağlayacak başkaca ürünlerin satın alınması söz konusu 

olabilir. Kullanıcının bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünlerin kullanımına yönelik diğer Hizmetleri sunan 

kişiler ile yapacağı sözleşmeler ve diğer hizmetin sunumuna ilişkin esaslar hakkında Agrovisio’nun herhangi 

bir hukuki sorumluluğu olmadığını, 

Agrovisio’nun, Kullanıcının Hizmet'i kullanım yetkisini 2 (iki) ay önceden bilgi verilmek suretiyle her zaman 

re'sen sonlandırabileceğini, Kullanıcı sözleşmeyi istediği zaman feshedebileceğini, Kullanıcı fesih 



sonrasında kullanmadığı hizmet ve haklarına istinaden herhangi bir ücret iadesi talep etmeyeceğini, 

taraflardan birinin fesih hakkını kullanmadığı sürece sözleşmenin süresiz olarak uzayacağını, 

Agrovisio’nun işbu Sözleşme'yi herhangi bir hükmünün Kullanıcı tarafından ihlali halinde, tek taraflı olarak 

anında sona erdirebileceğini, Hizmet'in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Tarafların Hizmet'e 

dayalı olarak, sona erme tarihinden önce doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ortadan kalkmayacağını, 

Agrovisio, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden platform üzerinden 

Kullanıcı'ya bildirecek ve bu değişikliklere ilişkin onaylarını Uygulama üzerinden alacaktır. Söz konusu 

değişiklikler Uygulama üzerinden onaylandığı anda Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı 30(otuz) 

günlük sürenin sonuna kadar onay vermemesi halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin hukuken geçersiz addedilmesi ya da 

uygulanmasının herhangi bir şekilde mümkün olmaması durumunda söz konusu madde ya da maddelerin 

Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olmaması şartıyla, Sözleşme'nin diğer maddelerinin geçerliliği bu 

durumdan etkilenmeyeceğini,  

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunları'nın uygulanacağını ve ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu, 

ancak Bu Sözleşme kapsamında Kullanıcının tacir olması durumunda; tacirler arasında ortaya çıkacak 

uyuşmazlıkların Ankara Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (“ATAM”) tarafından ve ATAM Kuralları uyarınca 

nihai olarak tahkim yoluyla çözümleneceğini kabul ettiğini, Tahkim yerinin Ankara, Türkiye ve Tahkim 

lisanının Türkçe olduğunu, uyuşmazlığın “üç” hakem ile görülmesi ve Türk Hukuku'nun uygulanması 

konusunda anlaşıldığını ve ayrıca Acil Durum Hakemine ilişkin kuralların uygulanmasını Kabul ettiğini, 

Kullanıcı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi çerçevesinde, bu Sözleşme'den doğacak 

uyuşmazlıklarda Agrovisio’nun, defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. 

kayıtlarının H.M.K. Madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirilerek, geçerli delil olacağını kabul 

eder. Kullanıcı, işbu Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden 

verdiği komutların yazılı talimat niteliğinde olduğunu, bu talimat Agrovisio’ya ulaştığı anda ayrıca her bir 

işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Agrovisio’yu yetkili 

kıldığını, işbu talimatların Agrovisio tarafından gerçekleştirilmediği sürece geri almaya yetkili olduğunu, 

Kullanıcının Agrovisio Tarım Hizmeti kapsamında talimatlarının alınmasına ilişkin belirli bir işlem saati 

belirlenmesi halinde, belirlenen saatten sonra alınan talimatların ertesi iş günü gerçekleştirebileceğini, 

Kullanıcı, Agrovisio’nun uygun gördüğü teknolojik altyapı/altyapılar kullanılarak, bulunduğu/bulunacağı   

yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesini ve alınmasını, push ya da local notification v.s aracılığıyla bu 

bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda kendisine her türlü 

pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesini, bu bilgi ve verilerin, başta ürün ve 

hizmetlerin pazarlanması olmak üzere, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya 

benzeri amaçlarla kullanılmasını, 

Kullanıcı, Sözleşme ve diğer ilgili belgeler kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması 

nedeniyle kendisi ve 3. Kişiler nezdinde gerçekleşecek zararlardan Agrovisio’nun hiç bir şekilde sorumlu 

olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle Agrovisio ve 3. Kişiler nezdinde 

gerçekleşen zararlardan meblağ sınırı olmaksızın sorumlu olduğunu, 

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. 



5. Kanun Gereği Tüketici Olan Kullanıcılar Açısından Ek Sözleşme Şartları 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ 

Agrovisio ürün, hizmet ve kampanyaları ile ilgili 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik iletişim 

araçları kullanılarak, Agrovisio ürünleri, hizmetleri ve ayrıcalıklı kampanyaları ile ilgili tarafıma ticari 

elektronik iletiler gönderilmesini; bu beyanımdan dilediğim zaman vazgeçme hakkım olduğu gibi iletişim 

araçlarında da tercih değişikliği yapma hakkımı saklı tuttuğumu kabul ve beyan ederim. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ PAYLAŞIMI 

51. AŞAĞIDA YER ALAN “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ PAYLAŞIM MUVAFAKATNAMESİ” 'Nİ 

İMZALAMAMA HAKKINIZ VARDIR. ANCAK İMZALANMAMASI DURUMUNDA, AGROVISIO’NUN BU 

SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİ TARAFINIZA VEREMEYEBİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ 

Kişisel Veri ve bilgi paylaşılmasını aşağıdaki koşullarda kabul etmiyorum. Ancak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Agrovisio’nun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilimiş olması, bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Agrovisio'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hallerinde, Kullanıcı, Agrovisio’nun kendisinin açık rızasını almadan kişisel verilerini 

işleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


