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DECATHLON COACH Hizmeti
I. Giriş İşbu kullanım koşulları Kullanıcı (buradan itibaren "Kullanıcı" olarak anılacaktır) ile şirket
sermayesi 10.250.000 € olan, merkezi 4 Bd de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq (Fransa) adresinde
bulunan ve Lille Ticaret Siciline 306138 900 numarayla kayıtlı DECATHLON SA'nın kullandığı
Decathlon Coach hizmeti ve "Decathlon Coach hizmeti" tarafından ve arasında karara bağlanmıştır.
"Decathlon Coach hizmeti" buradan itibaren "Hizmet" olarak anılacaktır ve aşağıdakilerden oluşur:
● Apple App Store ve Google Play Store üzerinden "Decathlon Coach" adıyla indirilebilen ve
Kullanıcının Madde III.2'de açıklanan özellik ve işlevlerden yararlanmasını sağlayan "Decathlon
Coach Uygulaması". Uygulama buradan itibaren "Decathlon Coach Uygulaması" veya "Uygulama"
olarak anılacaktır.
● Esas olarak http://www.decathloncoach.com ve http://www.decathloncoach.com adreslerinden
erişilebilen ve Kullanıcının madde II.1'deki özelliklerden yararlanmasını sağlayan
“Decathloncoach.com” internet sitesi. Site buradan itibaren "Site" veya "decathloncoach.com" olarak
anılacaktır.
"DECATHLON S.A" bünyesinde ve DECATHLON S.A. tarafından tesis edilmiş sportif verilerin
doğrulanma, toplanma ve korunma sistemini düzenleyen "Geonaute Account" hesabı (buradan
itibaren "Geonaute Account" olarak anılacaktır). "Geonaute Account"un oluşturulması ve ONconnect
yazılımının kullanımı Genel Kullanım Koşullarındaki özel hükümlere tabidir.
Hizmet kullanım izni sadece ilgili niteliğe sahip ve normal sıklıkta kullanan tekil Kullanıcılara
verilmiştir. Profesyonel ihtiyaçlar veya herhangi profesyonel faaliyet çerçevesinde Hizmetin herhangi
gerçek veya tüzel kişilik tarafından bahsedilen amaçlar dışında kullanımı kesinlikle yasaktır.
Mevcut koşulların amacı bakımından "Kullanım" ifadesi Kullanıcı tarafından Hizmete erişimden
itibaren gerçekleştirilen ve gerek erişim cihazı (özellikle de bilgisayar, tablet ve akıllı telefon), gerek
bağlantı türü (özel bağlantı, üçüncü şahıs bağlantısı veya genel Wi-Fi) ve bağlantı yeri (Fransa veya
yurtdışı) hakkında basit danışma da dahil olmak üzere tüm işlemleri kapsar.
Hizmet kullanımı, işbu genel koşulların Kullanıcı tarafından kayıtsız şartsız kabulü anlamına gelir. Bu
koşullarda değişiklik yapılabilir. Böyle bir durumda, Hizmetle ilgili olarak kullanım anında yürürlükte
olan koşullar geçerli sayılır.
II. Hizmet Kullanımı
II. MADDE 2.1:
Hizmetin sunduğu özellikler Mevcut Hizmet özellikle aşağıdaki işlevler aracılığıyla Kullanıcının sportif
etkinliğinin takibini kolaylaştırmayı sağlar:
2.1.1 "Sportif Etkinliği Kaydet" özelliği
Decathlon Coach uygulaması Kullanıcının Telefonundaki konum belirleme özellikleri sayesinde
Kullanıcının sportif aktivitelerini kaydetmesini sağlar. Kullanıcı kaydı başlattığında, uygulama
kullanıcının parkurunu, parkur mesafesini, konum değiştirme hızını, harcadığı kaloriyi ve yükseklik
değişimlerini kaydeder. Bu seçeneğin çalışabilmesi için Kullanıcı Terminali üzerinde konum
belirlemenin önceden etkin hale getirilmiş olması gerekir.
Kayıtlı olduğu süre boyunca, Kullanıcı Göstergeler Özelliği aracılığıyla sportif değerlerine dair görsel
geribildirimden, "Sesli Geribildirim" özelliği aracılığıyla da sesli geribildirimden yararlanır. "Sesli
geribildirim" özelliği, Kullanıcıyı programlanmış spor bilgileri hakkında önceden bilgilendirirken,
Kullanıcının konuşma işlevinin sıklığını ve içeriğini ayarlamasına izin verir. Harita özelliği ise bir
harita yardımıyla Kullanıcının konumunu ve kat edilen parkuru gösterir.
2.1.2 "Uyumlu cihaz bağlantısı" özelliği
Decathlon Coach uygulaması Kullanıcının önceden onayı dahilinde tüm uyumlu cihazları (buradan
itibaren "Uyumlu Ekipmanlar") mevcut Uygulama (ayrıca GEONAUTE marka kalp atış
frekansmetresi gibi cihazları) ile bağlamasını sağlayarak, söz konusu Uyumlu Ekipman tarafından
toplanan verilerin Kullanıcıya ait GEONAUTE hesabına aktarılmasına olanak tanır. Kullanıcı,
GEONAUTE'un toplayabileceği kişisel verilerin korunması hakkında madde 10'a göz atabilir. Diğer
uyumlu uygulamalar ise Kullanıcının "Uyumlu Ekipmanlar" tarafından toplanan verileri GEONAUTE
hesabına aktarmasını sağlar.

■ Windows ve Mac için ONconnect yazılımı
■ iOS ve Android için myGeonaute connect mobil uygulaması
Toplanan veriler, Kullanıcının DECATHLON S.A.'ya ait diğer sitelerden birine kayıtlı olması ve
"Geonaute Account" üzerindeki verilerine erişime açık bir şekilde izin vermesi kaydıyla, söz konusu
diğer internet sitelerinde de erişilebilir olacaktır.
2.1.3 "Spor Verilerini Görüntüle" özelliği
Decathlon Coach uygulaması ve sitesi Kullanıcının sportif verilerini farklı formatlar altında
görüntülemesine imkan verir:
● "Geçmiş" Özelliği: Kullanıcının spor aktivitelerinin yeniden oluşturulması (parkur, süre, mesafe, hız,
harcanan kalori).
● "Antrenman Karşılaştırma" Özelliği: Kullanıcının geçmişinde yer alan 2 antrenmanı karşılaştırarak
gelişimini takip etmesini sağlar (sadece Decathloncoach.com Sitesinden erişilebilir).
● "Gelişim" veya "İstatistikler" Özelliği: Kullanıcıya ait sportif bilançonun hafta, ay, yıl veya antrenman
üzerinden topluca ekrana getirilmesi. "Gelişim" özelliği aynı zamanda Kullanıcının her bir disiplindeki
ödül ve kazanımlarını ve kişisel kayıtlarını görmesini sağlar.
2.1.4 "Paylaşım, Topluluk Etkileşimleri ve Veri Dışa Aktarımı" Özellikleri
Decathlon Coach uygulaması ve sitesi, Kullanıcının sportif verilerini üçüncü kişilerle paylaşmasına
olanak tanır:
● "Arkadaşını Davet Et" Özelliği: Kullanıcı diğer kullanıcıları "Decathlon Coach" üzerinden arkadaş
olarak davet edebilir. Başka bir Kullanıcı daveti kabul ederse, 2 arkadaş kullanıcı birbirlerinin
istatistiklerini ve antrenmanlarını görebilir.
● "Sosyal Paylaşım" Özelliği: bu özellik Kullanıcının spor antrenmanlarını veya meydan okumalarını
harici ağlar üzerinden paylaşmasına olarak tanır: Facebook, Twitter, Renren, Weibo ve Google +
başlıca üçüncü şahıs siteleri olarak kabul edilir, (bu markalar kendi sahipleri tarafından geliştirilir ve
onlara aittir). Bu özelliklerin kullanılması durumunda, Kullanıcı "decathloncoach.com" portalından
ayrılmayı kabul eder ve bahsi geçen harici sitelerde geçerli olan kullanım koşullarına uymayı taahhüt
etmiş olur.
● "Dışa Aktar" Özelliği: Kullanıcının spor antrenmanlarına ait verilerini Siteden EXCEL™ veya GPX
formatında indirebilmesini sağlar.
● "Topluluk İçi Meydan Okuma" Özelliği: Kullanıcı sportif etkinliği aracılığıyla "Topluluk İçi Meydan
Okuma" etkinliğine katılır. Kullanıcı "Decathlon Coach" kullanmakla, sportif başarılarının global
meydan okuma hesaplamalarına dahil edileceğini kabul etmiş olur. Meydan okumalara katılımı grafik
biçiminde belirtilecektir.
● "Genel Klasman" Özelliği: Kullanıcı, sportif etkinliği aracılığıyla bir genel klasmana dahil olur.
Kullanıcı "Decathlon Coach" kullanmakla, sportif başarılarının global klasman hesaplamalarına dahil
edileceğini kabul etmiş olur. Genel klasmana katılımı grafik biçiminde belirtilecektir. Kullanıcı
klasmanda kendi adının görünüp görünmemesini tercih edebilir.
2.1.5 "Antrenmanlar" Özelliği
"Site" ve "Decathlon Coach" "Uygulamasından" erişilebilen "Antrenmanlar" veya "Coaching" özelliği,
Kullanıcının belirlediği hedeflere göre öneriler, meydan okumalar ve antrenman programları önerir.
Antrenman önerileri ve planları KALENJI, NEWFEEL veya DOMYOS gibi DECATHLON S.A.
markaları tarafından sağlanır ve spor profesyonelleri tarafından tasarlanır.
Kullanıcı, bir antrenman planı veya öneriyle ilgili olarak Antrenör'e soru sorabilir. Kullanıcının
"GEONAUTE ACCOUNT"unu oluşturmak için kullandığı e-posta adresine bir cevap mesajı gelir.
Cevap zamanı sadece bilgi niteliğindedir ve "Decathlon Coach" için herhangi bir şekilde bağlayıcı
değildir.
"Antrenmanlar" özelliği madde II.2.3'te tanımlanan özel kullanım koşullarına tabidir
2.1.6 Diğer Özellikler
"Rotalar" Özelliği: "decathloncoach.com" Kullanıcıya coğrafi rotalar oluşturma, yükleme, değiştirme,
paylaşma ve silme olanağı verir. Kullanıcı "decathloncoach.com" üzerinden bir rotayı standart GPX
formatında içe veya dışa aktarabilir. Kullanıcı konum rehberliğini kontrol ederek bir Uyumlu
Ekipmandaki bir rotayı gönderebilir. Rotanın bu uyumlu ekipmanlara gönderilmesi için ONconnect
kullanılmak zorundadır. Kullanıcı bir rotayı paylaşmayı tercih ettiğinde söz konusu rota herkese açık
hale gelir ve tüm diğer Kullanıcılar bu rotaya erişebilir. "Decathlon Coach" Kullanıcılarına takip
ettikleri spor parkurlarını kendi sorumlulukları dahilinde yayınlama imkanı verir. Bir sportif Parkuru
yayınlamak isteyen Kullanıcı, söz konusu parkurun bu öneriyi kabul edebilecek Kullanıcılar için
güvenli olduğu konusunda "Decathlon Coach"a teminat vermiş olur. Ayrıca söz konusu parkurun
mülkiyet hakkı gibi üçüncü şahıs haklarına halel getirmeyeceğine dair güvence vermiş sayılır.

Esasen, özel mülkten geçmeyi teşvik etmeme sorumluluğu Kullanıcıya aittir. "Meydan Okumalar"
Özelliği: Kullanıcının sportif meydan okumalar başlatmasına ve kendi tamamladıklarını görmesine
izin verir.
"İçerik Deposu" Özelliği: Kullanıcı işbu kullanım koşulları uyarınca her tür içeriği biriktirebilir.
"ONcoach" Özelliği: Kullanıcının rehberli seanslara ve üçüncü şahıs şirketlerce verilen ve spor
profesyonelleri tarafından tasarlanan antrenman planlarına erişimini sağlar. "Antrenmanlar" özelliğine
erişim için "Geonaute ONcoach" ile uyumlu bir cihaz gerekir. Antrenman planları ücretli olabilir; bu
durumda ödeme DECATHLON S.A.'nın iş ortağı JIWOK tarafından gerçekleştirilir. Bu özelliğin
kullanım koşulları aşağıdaki Bölüm IV'te belirtilmiştir.
Özellikler listesi sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hizmetin, Kullanıcıya bildirmeksizin, buraya geçici
veya kalıcı olarak yeni özellikler ekleme veya silme hakkı saklıdır.
MADDE II.2: Hizmet Kullanım Koşulları
2.2.1 Hizmet on sekiz yaşından büyük şahıslara, ayrıca ebeveyn gözetimindeki reşit olmayan hak
sahiplerine açıktır. Her halükârda, "Decathlon Coach" reşit olmayan birinin sorumluluğunu taşıyan
kişinin Site kullanımını da kontrol etmesini tavsiye ve teşvik eder.
2.2.2 "Decathlon Coach" tarafından sunulan belirli özelliklere erişim için bir "Geonaute Account"
Hesabı oluşturulması gerekir. Sitede sunulan hizmetlere erişim ve bunların kullanımı, "Geonaute
Account"tan kişisel veri aktarımını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple Kullanıcı "Geonaute Account"a
doğru ve eksiksiz veri iletmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde, "Decathlon Coach" Siteye yapılan kaydı
onaylamama, askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu türden bir askıya alma veya iptal
durumu, kendi Genel Kullanım Koşullarına tabi olan "Geonaute Account"un askıya alındığı veya iptali
anlamına gelmez.
2.2.3 "Site" ve "Uygulama" üzerinden erişilebilen "Antrenmanlar" veya "Coaching" özelliği
aracılığıyla, "Decathlon Coach" Kullanıcının belirlediği hedeflere göre öneriler, meydan okumalar ve
antrenman programları önerebilir. Bununla birlikte antrenman programları sadece "Decathlon Coach"
tarafından fiziksel ve sportif bir faaliyet yürütebilecek Kullanıcılar nezdinde çevrimiçi yayınlanır ve
sunulur; Kullanıcı bu hususu açık bir şekilde kabul eder. Bu amaçla, Kullanıcı önceden doktoruna
başvurarak Sitede yayınlanan önerileri takip etmesine ilişkin tıbben hiçbir engel olmadığından emin
olmalıdır.
Kullanıcı sportif faaliyetin doğurduğu risklerin ve her türlü sportif faaliyetten önce bir doktora
danışması gerektiğinin farkındadır.
Decathlon SA şirketi hiçbir durumda bu egzersizler esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek
doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
2.2.4 "Decathlon Coach" kullanımı işbu koşullara, ayrıca sitedeki ve Withings™ ile Kinomap™ başta
olmak üzere, "Decathlon Coach"taki tamamlayıcı nitelikte üçüncü şahıs uygulamalarındaki şartlara
riayet edilmesini öngörür. Dolayısıyla Kullanıcı, yönlendirildiği veya "Decathlon Coach" aracılığıyla
kullanabileceği tüm üçüncü şahıs sitelerine ait kullanım şartlarını okumayı ve bunlara riayet etmeyi
kabul ve taahhüt eder. "Decathlon Coach" bu tamamlayıcı özelliklerin kullanımının, mevzubahis
üçüncü şahıs sitelerinde hesap oluşturmayı gerektirebileceğini Site Kullanıcılarına hatırlatır. Kullanıcı
bu sitelerin kullanımı hususunda "Decathlon Coach"a hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir. "Decathlon
Coach" bu sitelerin fikri mülkiyetine dair herhangi bir hakkı elinde bulundurmadığını beyan eder.
MADDE II.3: Hizmet Üzerindeki İçeriklerin Saklanması
2.3.1 "DECATHLON COACH", Kullanıcılar arasındaki etkileşimi iyileştirmek adına onlara içeriklerin
Hizmet üzerinde saklanmasına imkan veren (özellikle Hizmetin belli özelliklerine dair kullanıcı
görüşleri gibi) farklı servisler ve modüller sunabilir. İşbu belge kapsamında, "İçerik" Kullanıcı
tarafından Hizmet içine yerleştirilen, metin, yorum, resim, fotoğraf, video veya formatı veya şekli ne
olursa olsun her türlü dosya gibi her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.
2.3.2 Site hizmetlerinin kullanımı ancak bir "Geonaute Account" hesabı oluşturulmasıyla mümkündür.
Kullanıcı kendi ismi ve kullanıcı hesabıyla açılan bir oturumda meydana gelebilecek her türlü
olaydan sorumludur.
Kullanıcı, kullanıcı adının veya e-mail adresinin yetkisiz bir kişi tarafından bilindiğini veya
bilinebileceğini düşündüğü takdirde, Siteyi hemen bundan haberdar edecektir. "decathloncoach.com"
bir Kullanıcının kişisel verilerinin üçüncü bir şahıs tarafından izinsiz kullanılması durumunda, hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
2.3.3 Site yalnızca kişisel, ayrıca ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir. Kullanıcı, Sitede hiçbir

durumda ve hiçbir şekilde ve hangi amaçla olursa olsun ticari bilgiler iletemez veya ticaret yapamaz.
MADDE II.4: Site Hizmeti Üzerindeki Davranışlar
Kullanıcı aşağıdakilerden bilhassa kaçınacaktır:
● Herhangi bir illegal eylem gerçekleştirmek;
● Hizmet Kullanıcılarının kişisel verilerini herhangi bir yolla dışa aktarmak veya toplamak;
● Site/Uygulama üzerinde gezinirken üçüncü şahıslara ait, özel hayata ilişkin fikri mülkiyet haklarına
tabi, kişisel veriler veya imaj haklarından oluşan içerikleri sadece görüntüleme amacı dışında
kaydetmek veya kullanmak;
● Her türlü yasadışı, zararlı, hakaretamiz, ırkçı, nefrete teşvik edici, revizyonist, ahlaka aykırı, kişisel
hayatın gizliliğini ihlal eden veya üçüncü şahısların mülkiyet haklarına, özellikle özel hayatın gizliliği
hakkına, imaj hakkına ve fikri mülkiyet hakkına zarar veren her türlü içeriği depolamak, yaymak veya
yayınlamak.
● Doğrudan veya dolaylı olarak siyasi, düşünsel veya dini görüşlerini, sendika üyeliğini, sağlık
durumunu veya cinsel yönelimini ortaya koyan herhangi bilgiyi saklamak, yaymak veya yayınlamak;
● Üçüncü şahıslar adına siteye içerik yerleştirmek;
● Üçüncü şahısların kimliğini ve/veya üçüncü şahıslara ait her türlü bilgiyi gaspetmek;
● Doğrudan veya dolaylı olarak DECATHLON S.A.'nın menfaatlerine halel getirebilecek her türden
içeriği saklamak, yaymak veya yayınlamak.
Genel anlamda, Kullanıcı spor etiğine veyahut DECATHLON S.A.'nın değer ve menfaatlerine aykırı
her tür davranıştan kaçınacağını beyan ve taahhüt eder.
III. MADDE III.1. Decathlon Coach Uygulaması İndirme Koşulları
3.1.1 Bu uygulama yalnızca Google Play Store ™ ve Apple Store ™ (buradan itibaren "Üçüncü
Şahıs Siteleri") üzerinden indirilebilir. Bu uygulamayı destekleyen mobil terminal işletim sistemleri
(buradan itibaren "Terminal") üçüncü şahıs Sitelerinden alınmıştır.
3.1.2 Mevcut Uygulamanın indirilmesi yalnızca işbu koşullara değil, aynı zamanda Uygulamayı
indirmenizi ve/veya GOOGLE MAPS™ başta olmak üzere, çalışmaları boyunca hizmet almanızı
sağlayan söz konusu üçüncü şahıs Sitelerinin şartlarına da uymayı gerektirir.
Bu amaçla, Kullanıcı Uygulamayı, bahsi geçen Uygulamaların indirilmesi veya çalışması sırasında
yönlendirileceği üçüncü taraf Sitelerin Sözleşme koşullarına uymak kaydıyla kullanabileceğini kabul
eder. Bu nedenle, Kullanıcı Uygulama vasıtasıyla yönlendirilebileceği veya kullanabileceği herhangi
bir üçüncü taraf Sitenin kullanım koşullarını, özellikle de Google Maps™ kullanım koşullarını
öğrenmeyi ve bunlara uymayı taahhüt eder.
DECATHLON COACH bu tamamlayıcı özelliklerin kullanımının, mevzubahis üçüncü şahıs sitelerinde
hesap oluşturmayı gerektirebileceğini Site Kullanıcılarına hatırlatır. Kullanıcılar sitelerin ve üçüncü
taraf uygulamalarının kullanım koşulları, özellikle de bunlara sadece kendi sorumlulukları altında
uyulması konusunda, DECATHLON COACH'a herhangi bir sorumluluk yükleyemezler. DECATHLON
COACH mevcut uygulamanın kullanılabilmesi için gerekli olan söz konusu üçüncü şahıs Site ve
uygulamalarının fikri mülkiyetine dair herhangi bir hakkı bulunmadığını beyan eder.
3.1.3 Kullanıcıdan, mevcut Uygulamanın özelliklerinden tamamen yararlanabilmek için
SMARTPHONE ™ terminali aracılığıyla konumunun belirlenmesini kabul etmesi istenir.
3.1.4 Mevcut uygulama birçok dilde kullanılabilir: Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Macarca, Hollandaca, Almanca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe. Smartphone dilinin
uygulama tarafından desteklenmediği durumda, İngilizce varsayılan dil olarak belirlenir. Kullanıcı
uygulama dilini istediği zaman, Smartphone dilini değiştirmesine gerek olmadan değiştirebilir.
IV. Fikri mülkiyet
4.1 Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarına, imaj veya diğer şahsi haklara tabi olan tüm İçerikler (özellikle
metinler, yorumlar, dosyalar, görseller, fotoğraflar, videolar, çekimler vs.) Kullanıcının mülkiyetinde
kalır; yalnızca aşağıda açıklanan lisans aracılığıyla her bir durum için DECATHLON S.A. veya
Uygulamaya verilmiş sınırlı haklar geçerlidir ve bunlar için de DECATHLON S.A. sitelerinde mevcut
olabilecek özel hizmetlere dair önceden kabul edilmiş diğer özel şartlar yürürlükte sayılır. Kullanıcılar
söz konusu İçerikleri Sitede yayınlayıp yayınlamamakta özgürdür ve İçeriklerin kamuya açık ve
İnternet üzerinden erişilebilir hale geldiğini kabul ederler. İnternet Kullanıcıları Sitede bu tür bir
yayınlama için gerekli hak ve izinlerin tamamına, özellikle yürürlükteki mevzuat ve özel hayatın
gizliliği, mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları, imaj hakkı, sözleşmelerden kaynaklanan ve diğer her türlü
haklara sahip olmayı taahhüt ve garanti ederler. Kullanıcılar Site üzerinde böyle bir yayın yapmakla,
kanunen söz konusu İçeriğin editörlük sorumluluğunu taşıdıklarını ve İçeriğin yayın süresi boyunca
çoğaltma, temsil, yükleme, gösterme, icra, aktarma, saklama hakkı ve özellikle de bağlı

kuruluşlarına, teknik ortaklarına ve Sitenin diğer Kullanıcılarına verilecek haklar dahil olmak üzere,
ilgili münhasır olmayan, ücretsiz, global izni DECATHLON S.A.'ya verdiklerini kabul ve beyan
ederler. Kullanıcılar ayrıca adlarının İçerikle birlikte kullanılmasına izin verir, ancak bu
ilişkilendirmenin her zaman yapılmayabileceğini kabul ederler. Kullanıcılar yaptıkları yayınla bir
İçeriğin internette, başta DECATHLON S.A.'nın sosyal ağ sayfaları veya DECATHLON S.A.
sitelerindeki belli içerikleri paylaşmak isteyen Kullanıcılar başta olmak üzere, özellikle de
DECATHLON S.A.'nın diğer site ve/veya blog ve/veya internet sayfalarında, kendiliğinden erişilebilir
hale gelebileceğini kabul eder ve ilgili izni vermiş sayılırlar. Kullanıcılar işbu kullanım koşullarındaki
madde 8'de öngörülen hükümler uyarınca DECATHLON S.A.'dan yayınlarının kaldırılmasını talep
edebilirler.
4.2 Kısıtlama: Kullanıcının "Geonaute Account" aracılığıyla toplanan ve erişilebilir hale gelen sportif
verileri, yukarıda mezkur "İçerikler" arasında sayılmaz. Yani bu veriler kişiye özel olarak kalır ve
sadece Kullanıcı erişebilir; ancak Kullanıcı bunları Sitede veya sosyal ağlarda kendi isteğiyle
paylaşabilir.
V. Sorumluluk
5.1 "DECATHLON COACH"un Sorumluluğu
5.1.1 "DECATHLON COACH" Sitenin ve Uygulamanın güvenilirliği için elinden gelen çabayı
gösterecektir. Bununla birlikte, Sitede veya Uygulamada hatalar ve eksiklikler tespit ederseniz, lütfen
aşağıdaki adrese başvurarak bizi bu durumdan haberdar edin: DECATHLON COACH – 4 Boulevard
de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq (Fransa) veya e-posta için support@geonaute.com
5.1.2 Sitenin ve Uygulamanın ziyaret edilmesi ve kullanılmasının sorumluğu İnternet Kullanıcısına
aittir. Site ve Uygulama üçüncü taraf sitelerle bağlantı sağlayan linkler içerebilir. Kullanıcı bu linklere
tıklarken, "DECATHLON COACH"un bu sitelerin içeriği hakkında garanti veremeyeceğini ve
dolayısıyla bu sitelere erişim risklerini kendisinin üstleneceğini kabul eder. Dolayısıyla "DECATHLON
COACH" Siteye erişimden veya Sitenin kullanımından ve içerdiği bilgilerden kaynaklanabilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ayrıca, "DECATHLON COACH"un teknik nedenlerden
dolayı, özellikle bakım işlemleri nedeniyle anlık olarak Siteye/Uygulamaya erişimi kesmek
durumunda kalabileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Kullanıcı bu kesintileri kabul eder ve bu konuda
herhangi bir talepte bulunmaktan feragat eder.
Kullanıcının Siteyi/Uygulamayı kullanması, Siteyi/Uygulamayı barındıran sunucuya bağlanmak veya
bu sunucuyu sorgulamak için gerekli yanıt süreleri, teknik performanslar, kesinti riskleri ve daha
genel olarak veri aktarımı esnasında maruz kalınan her türlü risk ile ilgili olanlar başta olmak üzere,
internete özgü teknolojilerin özellikleri ve sınırları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları kabul etmeyi
gerektirir.
Sonuç olarak, "DECATHLON COACH" ve daha genel anlamda DECATHLON S.A., aşağıdaki listede
yazılı olan hususlar gerçekleşmediği sürece hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz:
● "DECATHLON COACH" tarafından internete konmuş olmayan, Site üzerinden görülebilen her türlü
bilgi
● Sitenin düzgün işleyişine engel olan, ağda yaşanan her türlü aksaklık
● Tüm veri kayıpları
● Herhangi bir yazılımda yaşanabilecek aksaklık
● Bilgisayar virüslerinin, yazılım hatalarının, anormallik veya arızaların doğuracağı sonuçlar
● Kullanıcı bilgisayarına verilecek herhangi zarar
5.1.3 İçeriğin Kullanıcı tarafından yüklenmesi durumunda, "DECATHLON COACH" faaliyeti
Kullanıcıların arasındaki bağlantıyı sağlamak ve onlar tarafından yayınlanan içerikleri barındırmak ile
sınırlıdır. "DECATHLON COACH" sunucu sıfatıyla, 21 Haziran 2004 tadil tarihli Dijital Ticarette
Güvenilirlik Yasasının 6.I.2. sayılı maddesi uyarınca, Sitesinde depolanan etkinlik veya içeriklerden
sorumlu tutulamaz. "DECATHLON COACH"un sorumluluğu, söz konusu Yasanın 6.I.2 ve devam
eden maddelerinde öngörülen hükümlerle sınırlıdır. Dolayısıyla DECATHLON COACH, Yasanın 6.I.3
sayılı maddesindeki hükümler uyarınca, önceden tebligat veya uyarıda bulunmaksızın yasaya aykırı
veya açıkça aykırı olan tüm içerikleri silebilir.
Sonuç olarak, "DECATHLON COACH" Kullanıcılar tarafından yüklenen İçeriklerin niteliği,
güvenilirliği, doğruluğu veya kanunlara uygunluğu konusunda herhangi bir denetim yapmamaktan
sorumlu tutulamaz.
5.2 Kullanıcı Sorumlulukları
5.2.1 Siteyi kullanan Kullanıcı aşağıdaki nedenlerden ötürü oluşabilecek doğrudan ve dolaylı her

türlü zarar, maliyet ve masraf konusunda DECATHLON S.A.'yı sorumluluktan kurtarmayı kabul ve
taahhüt eder; bu nedenler şunlardır:
• Özellikle Kullanıcının yayınladığı içerikle ilgili hak ihlalleri veya Sitede yayınlanan veya Siteye
gönderilen bilgilerle ilgili basın yoluyla işlenen suçlar nedeniyle, üçüncü bir şahıs tarafından
Kullanıcının Siteye yerleştirdiği her türlü içerikle ilgili yapılan şikâyetler;
● Siteye katılımla ilgili olarak, kanundışı amaçlar da dahil olmak üzere işbu genel koşullara aykırı her
tür eylem;
● İşbu Site Kullanım Koşullarının ihlali.
5.2.2 "DECATHLON COACH" İçeriklerin yayınlanması, paylaşılan görüntüler ve Kullanıcı fotoğrafları
ve sportif verilerin paylaşımı konusunda Kullanıcılardan duyarlı davranmalarını bekler.
"DECATHLON COACH" Kullanıcıları fotoğraf, görsel veya videolar yayınlarken ve paylaşırken gerek
spor etiğine gerekse DECATHLON S.A. değerlerine uygun davranmaları konusunda uyarır.
Uygunsuz tüm İçerikler sistematik olarak Siteden kaldırılacaktır.
VI. Kişisel verilerin korunması
6.1 6/01/1978 tarihli tadil edilmiş Bilişim ve Özgürlükler Kanunu uyarınca bu sitede toplanan veriler
Decathlon SA tarafından bilgi işlemden geçirilir. Aşağıdaki adrese göndereceğiniz yazılı bir taleple
(kimlik belgenizin bir suretini de ekleyin) şahsınızı ilgilendiren veriler üzerinde erişim, değişiklik
yapma ve silme hakkına sahipsiniz:
Decathlon International Service DECATHLON COACH – 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve
d’Ascq (Fransa) veya e-posta için support@geonaute.com
6.2 Toplanan bilgiler Kullanıcının işbu genel koşullarda tanımlanan Decathlon Coach Hizmetini
kullanabilmesi amacıyla yalnızca DECATHLON SA Şirketine ve DECATHLON Grubundaki diğer
şirketlere yöneliktir. Kullanıcı "decathloncoach.com" Kişisel Verilerin Korunması Politikasına
başvurabilir.
VII. Kullanıcılar Tarafından Yüklenen İçeriklerin Silinmesi
7.1 "DECATHLON COACH" Kullanıcının işbu genel kullanım koşullarına uymadığını tespit eder
etmez, her türlü kaydı iptal edebilir ve/veya her türlü profili ve/veya her türlü içeriği ve/veya Sitede
yayınlanan her türlü bilgiyi silebilir veya Sitenin kullanılmasını ve/veya Siteye erişimi yasaklayabilir.
Hesapla ilgili bu değişiklik ve/veya silme işlemi önceden haber verilmeden, tebliğ edilmeden veya
uyarı gönderilmeden, her an ve "DECATHLON COACH"un münhasır takdirine bağlı olarak
yapılabilir. Her Kullanıcı "Suistimal Bildir" prosedürü vasıtasıyla bir İçeriğin işbu kullanım koşullarını
ihlal ettiğini gerekli ayrıntıların tamamını başvurusuna ekleyerek Siteye bildirebilir.
7.2 Kullanıcı ayrıca, "Geonaute Account" tarafından korunan kendine ait sportif veriler de dahil olmak
üzere, Siteye yüklenen İçerikleri silme imkanına sahiptir. Bunun için, gerekli özellikler Sitede
doğrudan kullanımına sunulmuştur. Kullanıcının İçerikleri silme imkanı yoksa, söz konusu İçeriğin
geri çekilmesi talebini aşağıdaki e-posta adresine iletebilir: support@decathloncoach.com Bu talep
bahsi geçen içeriğin tespitini sağlayacak bilgileri de içermelidir: ilgili kişinin adı, soyadı, e-posta
adresi, içerik başlığı ve tarihi... Gerekçeli ve kanuni olan tüm talepler "DECATHLON COACH"
tarafından mümkün olan en kısa sürede işleme alınır ancak Şirket söz konusu içeriğe erişimi derhal
silme güvencesi veremez; Kullanıcı "DECATHLON COACH"un özellikle ilgili talebin işlemi alınması
için gerekli süreden, teknik kısıtlamalardan veya İçeriğin üçüncü şahısların kullanımına geçmiş
olması sebebiyle fiili imkansızlıklardan dolayı bu konuda herhangi sorumluluk taşımadığını kabul
eder.
VIII. Sözleşme Bütünlüğü
Genel kullanım koşullarındaki bir veya birkaç hüküm bir kanunun veya bir yönetmeliğin uygulanması
vasıtasıyla veya yetkili bir mahkemenin aldığı adli veya idari kesin bir karar sonucu geçersiz veya
hükümsüz ilan edilirse, diğer hükümler geçerliliklerini ve kapsamlarını korurlar. "DECATHLON
COACH" bu hükmün yerine, geçerli ve işbu belgenin ruhuna en yakın kapsama sahip yeni bir hüküm
konulması için elinden gelen çabayı gösterecektir. Taraflardan birinin işbu koşullarda yer alan
herhangi bir hükmün uygulanmasını kalıcı veya geçici olarak istememiş olması, hiçbir durumda bahsi
geçen hükümden vazgeçtiği anlamına gelmez.
IX. Geçerli Mevzuat
İşbu genel kullanım koşulları, kullanıcının ikamet ettiği ülkede daha uygun geçerli düzenlemenin
bulunduğu durumlar haricinde, Fransa hukukuna tabidir. Herhangi bir ihtilafın dostane yollarla
çözüme kavuşturulamaması halinde, davalının bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili sayılır. Ancak
dava Kullanıcı tarafından açılırsa, Kullanıcı kendi ikamet yerindeki yargı makamına başvurma

imkanına sahiptir.

