
 

 

 

xplore 2023 Teknoloji Ödülü Yarışmasına katılım şartları 

 
Yarışmaya katılarak aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaksınız: 

 
1. Katılım şartları 

1.1 Aşağıdaki gruplara ait bütün gerçek kişiler ve gerçek kişi kuruluşları (bu yazıda bundan 

sonra "Proje Grupları") yarışmaya katılabilecektir: 

 
- ilk ya da ortaöğrenim öğrencileri 

- çıraklar 

- üniversite öğrencileri 

- öğretmenler 

- genç bilim insanları 

- Kurucular 

 
Bu yazıda, hem bireysel katılımcılar hem de Proje Grupları "Katılımcılar" olarak anılacaktır. 

 
1.2 Proje Grupları durumunda, ilgili Proje Grubu tarafından atanmış bir proje yöneticisi yarışmaya 

kayıt yaptıracak ve Proje Grubunun her üyesi adına bu katılım şartlarını kabul edecektir. Proje 

yöneticisi, Proje Grubunun bu amaç için gereken temsil yetkisine sahip olduğunu, grubun üyelerinin 

veya onların yasal vasilerinin (örneğin, bu katılım şartlarının kabulü veya yarışmaya katılım için 

toplanan, yayınlanan veya başka herhangi bir şekilde kullanılan verilerle ilgili) gereken her türlü 

muvafakat beyanının mevcut olduğunu garanti edecektir.   

 
1.3 xplore Yeni Otomasyon Ödülü yarışmasına katılım için Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri 

(adres, telefon numarası, e-posta adresi) ve gerekirse ek bilgiler verilecektir. Proje Grupları 

durumunda, proje yöneticisi, ilgili Proje Grubuna ve Proje Grubunun her bir üyesine bildirim 

göndermek için kullanılabilecek bir e-posta adresi vermelidir. 

 
2. Kazananların seçilmesi ve bildirilmesi 

Gönderilen projeler, içeriklerine göre kategorilere ayrılacak ve kazananı belirleyecek seçilmiş bir jüri 
tarafından değerlendirilecektir. En iyi 100 proje arasına giren proje sahibi Katılımcılara derhal bildirimde 
bulunulacak ve sonraki bütün etkinlikler hakkında bilgi verilecektir. Yarışma sonucunda kazanan proje 
sahibine de bildirimde bulunulacaktır.  

 
3. Nakit ödeme 

Ayni ödüller nakit olarak ödenmeyecektir. Bu ödüller tamamen nakit olmayan nitelikte olacak ve 

takas edilemeyecektir.  

 
4. Yarışmadan diskalifiye edilmek 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG (bundan böyle "Phoenix Contact"), bu katılım şartlarının ihlali gibi meşru 
nedenlerin ortaya çıkması durumunda bireysel Katılımcıları yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahip 
olacaktır. Özellikle, madde 1'de belirtilen temsil yetkisinin veya mutabakat beyanının bulunmaması ya da bu 
katılım şartlarının başka bir şekilde ihlali durumunda, diskalifiye etmek için meşru bir neden bulunduğu kabul 
edilecektir. 

 

 
5. Katılım kurallarının değiştirilmesi ve yarışmanın iptali  

Phoenix Contact bu katılım kurallarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahip olacaktır. Bu tür 
değişiklikler xplore 2023 Teknoloji Ödülü'nün web sitesinde (www.phoenixcontact.com/xplore2023) 
yayınlanacak ve Katılımcılara veya proje yöneticilerine belirtmiş oldukları e-posta adresi üzerinden 
bildirilecektir. Katılımcı, yarışmaya devam ederek değiştirilmiş haliyle katılım şartlarını ve o şartlarla 
bağlanmış olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca, Phoenix Contact, özellikle yarışmanın düzenini 
bozacak veya engelleyecek nedenlerin ortaya çıkması durumunda, yarışmayı herhangi bir zamanda 
sonlandırma veya durdurma hakkına sahip olacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Verilerin korunması 

6.1 Katılımcının Phoenix Contact'a ilettiği veya Phoenix Contact'ın Katılımcı hakkında tuttuğu kişisel 
veriler, kişisel verilerin korunması için geçerli yasal hükümlere (Federal Veri Koruma Kanunu, Telemedya 
Kanunu, vs.) uygun olarak toplanacak, düzenlenecek, saklanacak ve kullanılacak, ancak küresel Phoenix 
Contact grubu dışındaki üçüncü şahıslara açıklanmayacak veya kullanımlarına sunulmayacaktır.  Söz 
konusu veriler geçici olarak Hetzner Online'da saklanacak ve sadece yarışmanın yönetimi amacıyla 
kullanılacaktır. 

 

6.2 Yazılı talep üzerine, Phoenix Contact, Katılımcının kişisel verileri saklayıp saklamadığını ve hangi 
kişisel verilerini sakladığı konusunda bilgi verebilecektir.  Katılımcı, gönüllü olarak verdiği verilerinin 
saklanması, işlenmesi veya kullanılmasına ilişkin onayını ilerisi için geçerli olmak üzere ve yasal imkânlar 
dahilinde dilediği zaman iptal edebilecektir. Böyle bir iptal talebi, şu adrese yazılı olarak gönderilmelidir: 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Edmond Thevapalan’ın dikk., Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, E-
Posta: ethevapalan@phoenixcontact.com. Ancak, böyle bir durumda yarışmaya katılım mümkün 
olmayacaktır. 

 
7. Videoları kullanma izni 

7.1 Phoenix Contact, Katılımcıların videolarından bir seçkiyi sosyal medyada yayınlamayı amaçlamaktadır. 
Katılımcı, kullanılan iletim, medya ve bellek teknolojilerinden bağımsız olarak, söz konusu videoların Phoenix 
Contact tarafından yukarıda belirtilen web sitesinde yayınlanmasına ve bunlara ait video ve görüntülerin 
illüstrasyon, dokümantasyon veya reklam amacıyla ücretsiz olarak kullanılmasına bu yazıyla izin 
vermektedir. Yukarıda belirtilen kullanım hakkı, Katılımcılara bir dezavantajı olmadığı sürece, Bağlı Şirketleri 
de dahil olmak üzere Phoenix Contact'a görüntüleri kaydetme, düzenleme, yayınlama ve çoğaltma hakkını 
içerecektir. Katılımcılar, verilerin internette yayınlanması sırasında bu tür verilerin dünya çapında elde 
edilebileceğini, dolayısıyla yeterli düzeyde veri koruması olmayan bölgelerde de kullanılabileceğini ve 
işlenebileceğini bilmelidir. Katılımcı, dilediği zaman kullanım hakkını iptal etme ve görüntülü verilerin daha 
fazla kullanılmasına itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir iptal talebi, şu adrese yazılı olarak 
gönderilmelidir: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Edmond Thevapalan’ın dikk., Flachsmarktstr. 8, 32825 

Blomberg, Almanya, E-Posta: ethevapalan@phoenixcontact.com. 
 

7.2 Katılımcı, potansiyel fikri mülkiyet haklarının videonun yayınlanmasından önce tescil edilmesi gerektiğini 
bilmelidir. Katılımcı, bir fikri mülkiyet hakkının tescili amacıyla bir yayına itiraz edebilecektir. 

 

8. Telif hakkı ve üçüncü şahısların hakları 

Katılımcı, telif hakkının korunacağını, videosunun ve geliştirdiği projenin herhangi bir üçüncü şahıs hakkına 
tabi olmadığını garanti etmektedir. Açıklama amacıyla belirtmek gerekir ki, Phoenix Contact, katılımcıların 
videolarının telif hakkı ile korunan herhangi bir müzik, resim veya diğer medyayı içermemesi ve projelerin 
üçüncü şahısların (patentler, ticari markalar vb.) fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Katılımcı ve Phoenix Contact, bir üçüncü şahsın ilgili projeyle bağlantılı olarak (örneğin, 
projeyle ilgili videoların veya bireysel görüntülerin kullanılması suretiyle) fikri mülkiyet haklarının ihlal 
edildiğini iddia etmesi durumunda, birbirlerini bu durum hakkında derhal yazılı olarak bilgilendireceklerini 
taahhüt etmektedir. Katılımcı, videoda görünen tüm kişilerin, o videonun yayınlanmasına açıkça rıza 
gösterdiğini garanti etmektedir. Katılımcı, bir üçüncü şahsın böyle bir iddiasına karşı kendini savunacak, 
Phoenix Contact'a (ve duruma göre Bağlı Şirketlerine) bu tür iddialara karşı savunma yapmaları için (her 
türlü yasal savunma masrafının üstlenilmesi dahil) destekleyecek ve ayrıca Phoenix'i tazmin edecektir.  

 
9. Garanti ve yasal mesuliyet 

 

9.1. Katılımcı, verilen ödüllerle ilgili olarak yalnızca Phoenix Contact'ın ödüldeki bir kusuru hileli bir şekilde, 

yani bilerek gizlediği durumda garanti talebinde bulunma hakkı olacaktır.  

9.2. Phoenix Contact, kendisinin sorumlu olduğu hatalardan kaynaklanmadığı sürece hatalı veri aktarımı 

ve/veya kaybından dolayı mesuliyet taşımayacaktır. Özellikle, Katılımcı tarafından hatalı ve/veya eksik veri 

girişi nedeniyle verilerin hiç iletilmemesi veya zamanında iletilmemesi durumunda Phoenix Contact'ın 

herhangi bir mesuliyeti bulunmayacaktır. 

9.3. Phoenix Contact, Katılımcı kayıtlarının kaybolması, hasar görmesi, yanlış yönlendirilmesi veya geç 

kayıt durumunda veya nihai sonucu yahut yarışmaya katılımı etkileyen herhangi bir teknik sorundan 

dolayı mesuliyet kabul etmeyecektir. 

 



 

 

 

 

9.4 Phoenix Contact, sahipleri, üst düzey yöneticileri, yardımcıları ve vekil temsilcileri diğer herhangi bir 
konuda ortaya çıkan herhangi bir zarar için mesuliyet taşımayacaktır.  Bu 9. bölümdeki sorumluluk reddi ve 
sorumluluk sınırlamaları, kasti veya ağır ihmal, can, beden veya sağlığa zarar verilmesi veya temel 
yükümlülüklerin ihlali nedeniyle Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamında ortaya çıkan talepler için geçerli 
olmayacaktır. Temel yükümlülükler, yerine getirilmesi sözleşmenin gerektiği gibi ve uygun şekilde ifasını 
fiilen mümkün kılan ve Katılımcının düzenli olarak yerine getirileceğine güveneceği yükümlülüklerdir. 
Bununla birlikte, temel yükümlülüklerin ihlali nedeniyle tazminat talebi, tipik olarak, meydana gelen 
öngörülebilir zararla sınırlı olacaktır.  

 
10. Muhtelif hükümler 

10.1. Sözleşme ortağı, Alman Ticaret Kanunu anlamında bir tacir, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik 

veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise, bu sözleşme kapsamındaki veya bu sözleşmeden doğan 

tüm talepler için münhasır yargı yeri Blomberg, Almanya olacaktır. Bu durum, Almanya'da genel yargı yeri 

olmayan veya sözleşmenin akdedilmesinden sonra ikametini veya mutat meskenini yurt dışına taşıyan 

veya davanın açıldığı tarihte ikamet yeri veya mutat meskeni bilinmeyen kişiler için de geçerlidir. Ancak, 

böyle bir durumda, sözleşme her bir tarafı aleyhine kendi genel yargı bölgesinde de hak talebinde 

bulunulabilecektir  

10.2. Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları uygulanacak, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 

Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) kapsam dışı kabul edilecektir. Katılımcının tacir olmaması 

ve Almanya'da mukim olmaması durumunda, hukuk seçimi yapılmaksızın uygulanacak amir kanun 

hükümleri de geçerli olacaktır. 

9.3 Bu şartların münferit hükümleri tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu 

durum, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

 
Blomberg, Ocak 2022 

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 

 

  


