
Shell CLUBSMART puanlar›n› toplamaya
bafllaman›z için baflvuru formu!

Kiflisel bilgiler: (Lütfen mutlaka doldurunuz!)

Toplad›¤›n›z puanlarla hediye kazanabilmeniz için
baflvuru yapman›z gerekiyor. Kal›n kutucuklar›n oldu¤u
alanlar çarp› iflareti ile iflaretlenmeli. Bu baflvuru formunu
Shell benzin istasyonunuzdaki CLUBSMART toplama
kutusuna atabilir veya ekli zarf›n içine koyarak postaya
verebilirsiniz.
Lütfen ekli Genel Kat›l›m Koflullar›’n› ve Kiflisel
Bilgi Güvenli¤i’ni okuyunuz.

Shell CLUBSMART kart›n›z›n numaras›:

Bay Bayan

G G . .A A Y Y Y Y

/

Soyad›

Ad›Unvan

Cadde/Sokak No.

Do¤um tarihi

Önemli uyar›: Do¤um y›l›n›z (dört haneli) ayn›
zamanda kiflisel PIN kodunuzdur. (Puanlar
karfl›l›¤›nda hediye almak için ihtiyac›n›z olacak!)

PK Yer

Size geri dönebilmemiz için telefon numaran›z:

Medeni hali:
Bekar Biriyle iliflkide evli

G G . .A A Y Y Y Y
G G . .A A Y Y Y Y
G G . .A A Y Y Y Y

Çocuklar›n do¤um tarihleriÇocuk say›s› 
(varsa e¤er):

Gönüllü bilgiler:

Lütfen size verilen Shell CLUBSMART kart›n›z üzerinde yaz›l› müflteri
numaras›n› buraya yaz›n›z. (Yaln›zca benzin istasyonu personeli/Shell
orta¤› taraf›ndan doldurulacak!!)

7 0 0 4 1 4

Lütfen matbaa 
harfleri kullan›n›z!

Shell



Afla¤›da araçlardan hangilerini düzenli olarak kullan›yorsunuz?

Otomobiliniz hangi 
y›lda üretilmifl?

Y›lda ortalama kaç km yap›yorsunuz?

Shell müflterisiyim

Hakk›n›zda: (Lütfen sadece bir yan›t iflaretleyiniz)

Shell benzin istasyonu personeliyim/Shell orta¤›y›m

Otomobil

E-posta

Kiflisel bilgi güvenlik aç›klamas›
Kiflisel bilgileriniz Shell Deutschland Oil GmbH (SDO), Shell CLUBSMART Service Center, 22284 Hamburg, flirketi taraf›ndan kiflisel
bilgi güvenli¤i ile ilgili ekli düzenlemeler çerçevesinde ifllenecek ve kullan›lacakt›r. ‹mza atman›z halinde, SDO’ya yukar›da
yaz›l› kiflisel bilgileriniz ve Kiflisel bilgi güvenli¤i Madde 1.2 içerisinde an›lan bilgileriniz konusunda afla¤›daki yetkileri
vermifl olursunuz:
(Lütfen istemedi¤iniz seçene¤i iflaretleyiniz.)

SDO taraf›ndan Kiflisel bilgi güvenli¤i Madde 1.3 çerçevesinde pazar araflt›rmas› amac›yla ifllenebilir ve kullan›labilir,

SDO taraf›ndan SDO ile ba¤lant›l› kurulufllara verilebilir ve bu kurulufllar taraf›ndan Kiflisel bilgi güvenli¤i Madde 3
çerçevesinde pazar araflt›rmas› amac›yla ifllenebilir ve kullan›labilir,

size seçilmifl haberlerin Kiflisel bilgi güvenli¤i Madde 3’e göre posta, SMS ve E-posta (E-posta bülteni) yoluyla (yukar›da
bir E-posta adresi veya GSM numaras› belirtmifl olman›z halinde) gönderilebilmesi için SDO taraf›ndan ifllenebilir ve
kullan›labilir,

size seçilmifl haberlerin Kiflisel bilgi güvenli¤i Madde 3’e göre posta, SMS ve E-posta (E-posta bülteni) yoluyla (yukar›da
bir E-posta adresi veya GSM numaras› belirtmifl olman›z halinde) gönderilebilmesi için SDO taraf›ndan SDO ile ba¤lant›l›
kurulufllara verilebilir ve bu kurulufllarca kiflisel bilgileriniz kullan›labilir,

Onay vermemeniz halinde bilgilerinizin ifllenmesi Shell CLUBSMART program›n›n ola¤an ifllemlerinin gerektirdi¤i düzeyde
yap›lacakt›r.

Vermifl oldu¤unuz onay› her zaman için Shell Deutschland Oil GmbH, 22284 Hamburg, flirketi nezdinde iptal edebilirsiniz.

Y›lda 1.000 km’den az

Y›lda 1.000 – 5.000 km aras›

Y›lda 5.001 – 10.000 km aras›

Y›lda 10.001 – 15.000 km aras›

Y›lda 15.001 – 20.000 km aras›

Y›lda 20.001 – 30.000 km aras›

Y›lda 30.001 – 40.000 km aras›

Y›lda 40.001 – 50.000 km aras›

Y›lda 50.000 km’nin üstünde

Motosiklet/Mobilet

Otomobiliniz hangi marka?

Shell Deutschland Oil GmbH 
personeliyim

GSM numaras›

Posta adresi

Y Y Y Y

Shell CLUBSMART Servisleri:
sizin için çok özel ve güncel ücretsiz hizmetler

Shell CLUBSMART Services ile geliflmeleri yak›ndan takip edebileceksiniz! Bize GSM numaran›z› ve/veya E-posta adresinizi
bildirdi¤iniz taktirde, düzenli aral›klarla yeni geliflmelerden ve çok özel hizmetlerden E-posta, SMS veya posta yoluyla
haberdar edileceksiniz. Lütfen bunlardan hangisi ile haberdar edilmek istedi¤inizi iflaretleyiniz. Burada verece¤iniz bilgiler
gönüllülük temeline dayan›r ve programa kat›lman›zda herhangi bir rol oynamaz:

/

Shell CLUBSMART 
baflvurunuz için:

Kart hamilinin imzas›Tarih

Kart hamilinin imzas›Tarih



Shell

1 Shell CLUBSMART Hediye Program›

1.1 Shell CLUBSMART program›, afla¤›da «Shell CLUBSMART» olarak an›lacakt›r,
Shell & DEA Oil GmbH (afla¤›da «SDO» olarak an›lacakt›r), 22284 Hamburg,
taraf›ndan yürütülmektedir. Shell CLUBSMART bir hediye program›d›r, bu programda
üye iflyerlerinden (özellikle Shell & DEA Oil GmbH flirketinin üye benzin istasyonlar›)
ürün veya hizmet sat›n alman›z sonucunda Shell CLUBSMART puanlar› toplayabile-
ceksiniz. Programa kat›ld›¤›n›z taktirde toplad›¤›n›z Shell CLUBSMART puanlar›
karfl›l›¤›nda Madde 6 içerisinde aç›kland›¤› flekilde hediye veya hizmetleri siparifl
veya talep edebilirsiniz.

1.2 Shell CLUBSMART program›na kat›lman›z için afla¤›da yaz›l› ve ilgili metinleriyle
genel kat›l›m koflullar› geçerlidir. Baflvuru formunu doldurdu¤unuzda veya ilk
al›flveriflinizi yapt›¤›n›zda, örn. Shell CLUBSMART puanlar›n› toplamaya
bafllad›¤›n›zda bu koflullar› kabul etmifl say›l›rs›n›z.

1.3 Shell CLUBSMART puanlar›n› Almanya’da programa üye iflyerlerinden ve ilgili
iflarete sahip merkezlerden toplayabilirsiniz. Shell CLUBSMART hediye sipariflleri ve
teslimatlar› yaln›zca Almanya içerisinde mümkündür.

1.4 Shell CLUBSMART program›na 16 yafl›n› dolduran herkes kat›labilir. Kat›l›m
ücretsizdir. Programa kat›ld›¤›n›zda üzerinde müflteri numaran›z›n bulundu¤u bir
Shell CLUBSMART kart› ve dört basamakl› bir flifre («PIN») verilir. Dört haneli flifre
do¤um y›l›n›zd›r.

1.5 fiahs›n›zla ilgili verdi¤iniz bilgilerin (örn. do¤um tarihi) do¤ru oldu¤unu temin
edersiniz. Aksi taktirde sözgelimi eksiksiz bir hediye teslimat› yap›lmas› mümkün
olmayabilir. Baflvuru s›ras›nda verdi¤iniz bilgilerde bir de¤ifliklik olmas› halinde
bunlar› lütfen en k›sa sürede telefonla Shell CLUBSMART Service Center’a (Shell
CLUBSMART Service-Line: 01805/260 262, Ücret: dakikas› 0,12 Euro) ya da
yaz›l› olarak (Shell & DEA Oil GmbH, Shell CLUBSMART Service Center, 22284
Hamburg) bildiriniz.

1.6 SDO, baflka kurulufllar› (afla¤›da «üye iflyerleri» olarak an›lacakt›r) Shell CLUBSMART
program›na dahil etme hakk›n› sakl› tutar. Ayn› flekilde üye iflyerleri programdan
ç›kabilirler. Herhangi bir üye iflyerinin programa kat›lmas› veya programdan ayr›lmas›
halinde SDO bunu duyuracakt›r. Bu koflullar çerçevesinde üye yerler, SDO’nun benzin
istasyonlar› ve üye iflyerleri ya da bunlar›n ma¤azalar›d›r.

2 Shell CLUBSMART Kart›

2.1 Shell CLUBSMART kart›, üye iflyerlerinden al›flverifl yaparak puan toplaman›z›
sa¤lar. Kart›n ödeme yapma ifllevi yoktur ve kart SDO’nun mülkiyetindedir.

2.2 Shell CLUBSMART kart›, flahsa ait bir kartt›r ve kiflisel bir müflteri numaras›yla
ba¤lant›l›d›r. Teslim ald›ktan sonra kart›n imzalanmas› gerekmektedir.

3 Puanlar›n toplanmas›

3.1 Üye iflyerlerinden programda duyurulan ürün veya hizmetleri kabul edilen
ödeme flekliyle sat›n alman›z halinde yine duyurulan hediye puanlar› ölçüsünde Shell
CLUBSMART puanlar› kazanm›fl olursunuz. Puan kataloglar›n› üye iflyerlerinden
ö¤renebilirsiniz. Bu puan kataloglar› kat›lan üye iflyerlerinde veya özel hediye kata-
loglar›nda belirtilir yada eskilerinin yerine geçer.

3.2 Puan toplanabilmesi için gerekli ödeme araçlar› nakit ve buna eflde¤er (çekle,
ec-Kart› ve kredi kart› gibi) ödeme flekilleridir. Nakit ödemeye eflde¤er say›lmayan
ödeme flekilleri, Shell CLUBSMART program›na kullan›labilen euroShell kartlar› hariç
benzin kartlar›yla yap›lan ödemelerdir. Program içerisine kullan›lmas›na izin verilen
ödeme araçlar› her an de¤ifltirilebilir veya düzeltilebilir.

3.3 Shell CLUBSMART puanlar›n›n oran›n› her an de¤ifltirme, artt›rma veya azaltma
hakk› sakl›d›r. Bu durumlarda geçerli oldu¤u bilinen hediye kataloglar›n›n süresi ölçüt
olarak al›n›r.

3.4 Ayr›ca baflka bir indirim veya promosyon verilmesi halinde veya özel bir kam-
panya çerçevesinde hizmetlerden yararlan›ld›¤›nda Shell CLUBSMART puanlar›n›n
verilmemesi hakk› sakl›d›r.. Bu gibi durumlarda geçerli puan kataloglar› ölçüt olarak
al›n›r.

3.5 Puan toplayabilmek için ödeme veya kasa ifllemini yapmadan önce Shell
CLUBSMART kart›n›z› ibraz etmelisiniz. Müflteri numaran›z Shell CLUBSMART kart›
üzerinden elektronik olarak okunur. Puanlar yaln›zca Shell CLUBSMART kart› ibraz
edilerek yap›labilir. Kasa ifllemi sona erdikten sonra müflteri numaras›n›n yeniden
okutulmas› ve bu nedenle de puan toplanmas› art›k mümkün de¤ildir.

3.6 Shell CLUBSMART puanlar›n› toplam›fl oldu¤unuz karta ait sözleflmenin feshedil-
mesi (sözleflmenin kalkmas›, itiraz, iptal, de¤ifltirme vb.), ve eksik ifllemlerde ve suiistimal
halinde kazan›lan puanlar iptal edilir.

3.7 Shell CLUBSMART puanlar› en fazla üç kart sahibi taraf›ndan tek kart numaras›
alt›nda toplanabilir. Bunun için lütfen ilgili kart numaralar›n› telefonla Shell CLUBSMART
Service-Line’a: (bak›n›z Madde 1.5) ya da yaz›l› olarak (Shell & DEA Oil GmbH,
Shell CLUBSMART Service Center, 22284 Hamburg) adresine bildiriniz.

4 Puan durumu

4.1 Shell CLUBSMART puanlar›n›z SDO’da müflteri numaran›z alt›nda kaydedilir.
Güncel puan durumunuzu, müflteri numaran›z› ve PIN kodunuzu belirterek herhangi
bir üye iflyerinden do¤rudan veya telefonla Shell CLUBSMART Service-Line’dan
(bak›n›z Madde 1.5) ö¤renebilirsiniz

4.2. Kazan›lm›fl olan puan bilgisinin do¤rulu¤u veya miktar› hakk›nda itirazlar› en
geç bildirimi ald›ktan sonraki bir ay içerisinde yaz›l› olarak Shell CLUBSMART
Service Center’a (bak›n›z Madde 1.5) yöneltmelisiniz. Lütfen ilgili kasa fiflini eksiksiz
olarak eklemeyi unutmay›n›z. Zaman›nda yap›lmayan itirazlarda puan bilgisi kabul
edilmifl say›l›r.

5 Puanlar›n kaybedilmesi

Shell CLUBSMART puanlar› kay›t olduktan sonraki 36 ay geçerlidir ve bu sürenin
bitiminden sonra takip eden 3 ay sonunda silinir. Fesih/sona erme olaylar›ndaki
puan kaybedilmesi için Madde 9 ve Madde 10 içinde düzenlenmifltir.

6 Puanlar›n harcanmas›

6.1 Shell CLUBSMART puanlar› puanlara hak kazan›lan tarihe göre, yani ilk kazan›lan
Shell CLUBSMART puanlar› önce harcan›r.

6.2 Shell CLUBSMART puanlar›n›n harcanmas› s›ras›nda yaln›zca hediye katalogunda
belirtilen hediyelerle ve burada yaz›l› puanlara göre yap›l›r. Hediye kataloglar›n› üye
iflyerlerinden ö¤renebilirsiniz.

Öncesinde veya tamamlay›c› özel hediye kataloglar› da olabilir. Shell CLUBSMART
puanlar› karfl›l›¤›nda nakit ödenmesi mümkün de¤ildir. Hediye kataloglar›nda
hediyeler, bunlar› kazanmak içim gerekli Shell CLUBSMART puanlar› ve muhtemelen
gerekebilecek nakit ödeme tutar› yaz›l›d›r. Hediyeler yaln›zca hediye kataloglar›nda
belirtilen koflullarda ve zamansal, stoklarla s›n›rl› flartlara ba¤l› olarak teslim edilebilir.
Hediye kataloglar› her an de¤ifltirilebilir.

6.3 Hediye siparifl formu do¤rudan üye iflyerlerine teslim edilir. Hediye talebinde
bulunmak için PIN kodunu bilmeniz gerekir. Hediye katalogunda üye iflyerlerinde
hangi hediyeleri teslim alabilece¤iniz ve hangi hediyeleri siparifl edebilece¤iniz
yaz›lm›flt›r. Ayr›ca siparifl etti¤iniz hediyeleri üye iflyerlerinden teslim al›p alamayaca¤›n›z
veya bunlar›n adresinize teslim edilip edilmeyece¤i de yaz›l›d›r. Shell CLUBSMART
hediye sipariflleri ve teslimatlar› yaln›zca Almanya içerisinde mümkündür. Hediye
teslimatlar› bildirdi¤iniz son adrese yap›l›r. SDO, adres de¤iflikli¤inin bildirilmemesi
veya yanl›fl adres verilmesi sonucunda meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan
mesul de¤ildir.

6.4 Hediye teslimat› stoklarla s›n›rl›d›r. Katalogda bulunan hediyelerin herhangi
birisinin yerine ona yak›n puanl› hediyeyi veya en yak›n nitelik ve evsafta bir hediye
verilebilir veya puanlar kullan›lmam›fl say›l›r. Kimi hallerde yap›lan ödemeler uyarlan›r
veya iade edilir.

6.5 SDO hediyeler için herhangi bir garanti vermez. Hediye kataloglar›nda perfor-
mans, ölçü, a¤›rl›k ve ebatla ilgili tüm bilgiler yaklafl›k de¤erlerdir. Ayn› flekilde
hediyeler her türlü garanti d›fl›nda teslim edilir. Teslim edilen ürünlerde gözle görülür
malzeme veya üretim hatas›, nakliye hatas› tespit etti¤inizde veya hatal› ürünler tes-
lim ald›¤›n›zda, lütfen bu gibi durumlar› derhal SDO’ya (Shell CLUBSMART Service-Line
arac›l›¤›yla, bak›n›z Madde 1.5), üye iflyerine veya teslimat› yapan firman›n perso-
neline bildiriniz. SDO hediyeyi teslim edilebilirlik çerçevesinde (Madde 6.4)
de¤ifltirebilir. Hediyenin teslim al›nmas›ndan sonraki 7 iflgününden sonra yap›lan
flikayetler dikkate al›nmaz.

7 Mesuliyet

7.1 Hangi nedenden kaynaklan›rsa kaynaklans›n, kusur veya kaba ihmal ile s›n›rl›d›r.
Bu mesuliyet s›n›rlamas› organlar, icra veya uygulama kiflileri lehine de geçerlidir.

7.2 Ödenecek tazminat›n miktar› öngörülebilen, tipik olarak meydana geldi¤i
düflünülen zarar ölçüsünde olur. Müflterek borçluluk hak iddialar› hakk› sakl›d›r.

7.3 Yukar›da 7.1 ve 7.2 bentlerinde yaz›l› mesuliyet s›n›rlamalar› insan can› ve
sa¤l›¤›na yönelik zararlarda (yaralanmalar) ve ürün mesuliyeti kanununa göre haklarda,
ve kanunun bu gibi mesuliyet s›n›rlamalar›n› yasaklad›¤› olaylarda geçerli de¤ildir.

Genel Kat›l›m Koflullar›



8 Kart›n kaybolmas› ve suiistimali

8.1 Shell CLUBSMART kart›n›z›n kaybolmas›, çal›nmas› veya baflka flekillerde elinizden
ç›kmas› halinde Shell CLUBSMART Service-Line’› (bak›n›z Madde 1.5) arayarak bir
yedek kart talep edebilirsiniz. Eski Shell CLUBSMART kart›nda bulunan Shell
CLUBSMART puanlar yeni karta aktar›l›r.

8.2 Birinin sizi Shell CLUBSMART kart›n›z› suiistimal ederek kulland›¤›ndan flüphelen-
meniz halinde lütfen hemen Shell CLUBSMART Service-Line’› (bak›n›z Madde 1.5)
aray›n›z. Bu bildirimden sonra meydana gelen suiistimalli kullan›mdan kaynaklanan
zararlardan siz mesul de¤ilsiniz. Di¤er durumlarda Madde 7 geçerlidir.

8.3 Kat›l›m koflullar›na uyulmamas› SDO taraf›ndan Shell CLUBSMART kart›n›n suiisti-
malli flekilde kullan›lmas› olarak de¤erlendirilir. Bu durumda SDO, Shell CLUBSMART
kart›n› süresiz olarak geri alma ve suiistimalli flekilde kazan›lm›fl Shell CLUBSMART
puanlar› herhangi bir tazmin düzenlemeden geri alma hakk›n› sakl› tutar.

9 Fesih

9.1 Shell CLUBSMART program›n›, herhangi bir fesih süresine uymaks›z›n Shell
CLUBSMART Service-Center’a (bak›n›z Madde 1.5) yaz›l› olarak baflvurarak sona
erdirebilirsiniz.

9.2. SDO taraf›ndan fesih ise yaln›zca ay sonuna dört haftal›k bir süre öncesinden
mümkündür, me¤er ki önemli bir sebepten fesih yap›lmam›fl olsun. Önemli sebepler
aras›nda örne¤in Shell CLUBSMART kart›n›n (bkz. Madde 8.3) suiistimalli flekilde kul-
lan›lmas›d›r.

9.3 Fesihler yaz›l› yap›lmak zorundad›r. Sözleflme sona erdi¤inde, önemli sebepten
fesih halinde ise feshin geçerli oldu¤u tarihte Shell CLUBSMART kart›n› kullan›lamaz
bir hale getirmekle yükümlüsünüz. SDO taraf›ndan fesih yap›lmas› halinde, feshin
geçerli oldu¤u tarihten itibaren olan bir ayl›k süre içerisinde, kazanm›fl oldu¤unuz
tüm Shell CLUBSMART puanlar›n› Madde 6 içerisinde yaz›l› oldu¤u flekilde harcama
olana¤›na sahipsiniz, me¤er ki fesih önemli sebepten dolay› sizin kusurunuzdan kay-
naklanm›fl olsun.

10 Shell CLUBSMART taraf›ndan sona erdirme ve genel kat›l›m
koflullar›n›n de¤ifltirilmesi

10.1 SDO, Shell CLUBSMART program›n› belirli bir süreye uyarak, önemli bir sebep
varsa e¤er böyle bir süreye de uymak zorunda kalmadan anlafl›l›r iste¤i do¤rultusunda
sona erdirme, düzeltme veya de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Shell CLUBSMART
taraf›ndan program sona erdirildi¤inde program›n sona erdi¤i tarihe kadar kazanm›fl
oldu¤unuz Shell CLUBSMART puanlar›n› Madde 6 içerisinde yaz›l› koflullarda bir ay
içerisinde harcama olana¤›na sahip olacaks›n›z.

10.2 SDO ayr›ca, iflbu genel kat›l›m koflullar›n›; basit ve güvenilir ifllemlerin yap›lmas›
ve özellikle suiistimallerin önlenmesi bak›m›ndan gerekli olmas› halinde düzeltme
veya de¤ifltirme hakk›n› da sakl› tutar. Yap›lacak de¤ifliklikler daha önceden, bilinen
son adresinize gönderilecektir. Yap›lan bir de¤ifliklik, size yap›lan bildirimin üzerindeki
posta damgas›ndan sonraki bir ay içerisinde Madde 9.1’e göre feshetmemeniz
halinde veya bu sürenin bitiminde Shell CLUBSMART kart›n›z› veya müflteri numaran›z›
bir puan harcamas› için kullanman›z halinde taraf›n›zdan kabul edilmifl say›l›r. Bu
husus, yap›lan bildirim içerisinde size tekrar hat›rlat›lacakt›r.

11 Hukuk

Uluslararas› özel hukuk hariç Alman Hukuku geçerlidir. Bilinen sat›n alma kanunlar›
ve Birleflmifl Milletlerin uluslararas› mal al›m›yla ilgili anlaflmas› (CISG) uygulamas›
hariç tutulmufltur.

Kiflisel bilgi güvenli¤i
1 Kiflisel bilgileriniz

1.1 Shell & DEA Oil GmbH flirketinin («SDO»), Shell CLUBSMART Service Center,
22284 Hamburg, Shell CLUBSMART program›na («Hediye program›») kat›lman›z
halinde, ad›n›z soyad›n›z, do¤um tarihiniz ve tam adresinize ihtiyaç («Temel bilgiler»)
duyulur. Do¤um tarihiniz, hediye program›na kat›labilmek için 16 yafl›n› doldurmufl
olman›z gerekti¤inden dolay› istenir. Bunun d›fl›nda yer alan tüm kiflisel bilgileriniz
salt gönüllülük temelinde («gönüllü bilgiler») gerçekleflir. Temel bilgilerinizi ve gönüllü
bilgilerinizi SDO’ya hediye program› baflvuru formunda belirtebilirsiniz.

1.2 Karfl›l›¤›nda hediye puanlar› kazand›¤›n›z ürün veya hizmetleri sat›n al›rken
müflteri kart›n›z kullanman›z halinde taraf›n›zdan al›nan ürün ve/veya hizmetlerin
al›m flekli ve hacmiyle ilgili bilgiler («hediye bilgileri») kaydedilir, buradaki amaç
toplam›fl oldu¤unuz puanlar›n nas›l harcand›¤›n› belgelemek içindir. Hediye bilgileri ve
toplanm›fl olan puanlar SDO taraf›ndan merkezi bir veritaban› içerisinde kaydedilir
ve hediye program›n›n uygulanmas› amac›yla ifllenir ve kullan›l›r.

1.3 SDO’ya baflvuru formunda ilgili yetkiyi vermifl olman›z halinde, SDO veya bunun
görevlendirdi¤i bir hizmet sa¤lay›c› yukar›da Madde 1.1 ve 1.2 içerisinde yaz›l›
flekilde kaydedilen tüm bilgilerinizi kaydedecek, ifllemden geçirecek ve kullanacakt›r.
Ayr›ca bunlar SDO taraf›ndan dahili pazar araflt›rmalar›nda sat›n alma tutumunuzu
de¤erlendirmek ve müflteri profili oluflturabilmek bak›m›ndan da kullan›lacakt›r,
böylece SDO ileride verece¤i hizmetleri ihtiyaçlar›n›za göre flekillendirebilecektir.
Sizin onay›n›z olmamas› halinde bilgilerinizin ifllenmesi ola¤an hediye program›n›n
gerektirdi¤i asgari düzeyde yap›lacakt›r ve yaln›zca bu amaç için kullan›lacakt›r.

1.4 Talep etmeniz halinde SDO kiflisel bilgilerinizin ve bunlardan hangilerinin kay-
dedilip kaydedilmedi¤ini bildirecektir.

2 Bilgilerinizin baflkalar›na verilmesi

SDO, hediye program›n›n uygulanmas› için harici hizmet sa¤lay›c›lar kullanmas›
halinde bilgilerinizin bunlara akt›r›lmas› ilgili görevin yerine getirilmesi için gerekli
asgari düzeyde gerçekleflir. Bunun d›fl›nda Macaristan’da bulunan Shell Hungary Rt.
Sahip oldu¤u veritaban› yaz›l›m›n›n bak›m› ve düzenlemesi görevi çerçevesinde
bilgilerinize eriflim hakk›na sahiptir. Shell Hungary Rt. taraf›ndan bilgilerin ifllenmesi
ancak SDO’nun uygun talimatlar› do¤rultusunda yap›l›r. Bundan baflka bilgileriniz
sizin r›zan›z olmadan hiç kimseye verilmeyecektir.

3 Baflkalar› taraf›ndan yap›lan pazar araflt›rmas› ve reklam

Yaln›zca baflvuru s›ras›nda bununla ilgili onay› vermeniz halinde, SDO ile ba¤lant›l›
kurulufllar veya bunlar taraf›ndan görevlendirilen hizmet sa¤lay›c›lar temel bilgileri,
gönüllü bilgileri ve hediye bilgilerinizi Madde 1.3 çerçevesinde pazar araflt›rmas›
amac›yla kaydedebilir, iflleyebilir ve kullanabilir. Ayn› husus, kiflisel bilgilerinizin
taraf›n›zdan seçilmifl bireysel bilgilerin oluflturulmas› ve posta veya SMS yoluyla
gönderilmesi ve Shell CLUBSMART E-posta bülteninin SDO taraf›ndan ve SDO ile
ba¤lant›l› kurulufllar veya bunlar taraf›ndan görevlendirilen harici hizmet sa¤lay›c›lar
taraf›ndan gönderilmesi için de geçerlidir.

4 ‹ptal edilmesi

Yukar›da Madde 1 ve 2 yaz›l› metne uygun olarak bilgilerinizin ifllenmesi ve kullan›l-
mas› konusunda onay vermifl olsan›z dahi, bu onay›n›z› Shell & DEA Oil GmbH, Shell
CLUBSMART Service Center, 22284 Hamburg, flirketi nezdinde her zaman için iptal
edebilirsiniz. Onay vermedi¤iniz veya daha sonra iptal etti¤iniz taktirde bilgileriniz
ifllenmez ve kullan›lmaz. Elbette hediye program›na üye olabilir ve üyeli¤inizi
sürdürebilirsiniz. Bu durumda bilgilerinizin ifllenmesi yaln›zca ola¤an hediye program›-
n›n gerektirdi¤i ölçüde yap›lacakt›r ve size yaln›zca bunun için gerekli bilgiler verilir.

SMS ve E-posta bülteni kullan›m koflullar›
1 Baflvuru/‹çerik

Shell CLUBSMART SMS veya E-posta bültenine abone oldu¤unuzda ücretsiz SMS
veya E-posta yoluyla size Shell CLUBSMART program› ve Shell CLUBSMART hediyeleri
ile ilgili yeni haberler düzenli aral›klarla gönderilecektir. SDO, bu hizmeti s›n›rlama
veya durdurma hakk›n› sakl› tutar.

2 GSM numaras›/E-posta adresi

‹lgili hizmet size taraf›n›zdan verilmifl GSM numaras›na veya E-posta adresine
gönderilir. De¤ifliklikleri Shell CLUBSMART Service Center’a (bak›n›z Madde 1.1,
Kiflisel bilgi güvenli¤i) yaz›l› olarak bildirebilirsiniz.

3 Güvenlik

Bu hizmetlere ve size gönderilen mesajlara yetkisiz kiflilerin ulaflmas›n› engellemenin
sorumlulu¤u flahs›n›za aittir.

4 Aboneli¤in iptali

Bu hizmetleri diledi¤iniz anda telefonla veya yaz›l› olarak Shell CLUBSMART Service
Center’a (bak›n›z Madde 1.1, Kiflisel bilgi güvenli¤i) nezdinde iptal edebilirsiniz.

5 Mesuliyet

Shell CLUBSMART gönderilen bilgiler ve hizmetlerin taml›¤›, do¤rulu¤u ve güncelli¤iyle
ilgili hiçbir garanti vermez. SDO, hizmetlerde her daim elde edilebilirlik konusunda
herhangi bir garanti vermez.

SDO, muhtemelen bu hizmetler için kullan›lan yaz›l›mdan kaynakl› zararlardan mesul
de¤ildir, me¤er ki bu zarar SDO’nun (Shell CLUBSMART) veya onun kulland›¤›
yard›mc›lar›n kusur ve kaba ihmali sonucunda meydana gelmifl olsun.

SDO, Shell CLUBSMART E-posta bülteni içerisinde baflka internet sayfalar›na veya
içeriklere yönlendirilmenize (örn. Hyperlink’ler arac›l›¤›yla) dair herhangi bir mesuliyet
kabul etmez.


