
 

Document Cloud (Adobe Sign dahil) Ek Kullanım Şartları 

En son 16 Haziran 2016 tarihinde güncellenmiştir. Bütünüyle önceki nüshanın yerine geçer. 

Bu Document Cloud Ek Şartlarında (“Ek Şartlar”) kullanılan büyük harfli terimler, Adobe Genel Kullanım Şartlarında 
(“Şartlar”) veya bu Ek Şartlarda belirtilen anlamları ifade eder. 

1. Tanımlar. 

1.1 “Bilgi”, kişisel olarak tanımlanabilir bilgi anlamına gelir. 

1.2 “Katılımcı”, sizinle ilişkisinin veya bağlantısının bir sonucu olarak Hizmetlerle etkileşimde bulunan üçüncü bir taraf 
anlamına gelir. 

2. Hizmetlerin Kullanımı. 

Bu Ek Şartlara uymanız koşuluyla, Adobe’nin sunduğu ve lisansını aldığınız Hizmetlere erişebilir ve bu Hizmetleri 
kullanabilirsiniz. 

3. Süre ve Fesih. 

3.1 Bu Ek Şartlar, Şartlarda belirtilen şekilde sizin tarafınızdan veya Adobe tarafından feshedilene kadar geçerliliğini 
koruyacaktır. Adobe, bu Ek Şartları feshetme hakkı veren Şartlardaki nedenlere ek olarak, Adobe Hizmetler 
hesabınızın yetkisiz üçüncü taraflarca kullanılması durumunda da Ek Şartları feshedebilir. 

3.2 Şartlardaki “Yürürlüğün Devamı” bölümünde belirtilen bölümlerin yanı sıra, bu Ek Şartların aşağıdaki bölümleri 
de, bu Ek Şartların sona ermesi veya feshedilmesi durumunda dahi geçerliliğini koruyacaktır: 1, 3.2, 4 ve 6.5. 

4. Katılımcı Bilgileri. 

4.1 Katılımcı Bilgileri ile İlgili Sorumluluklarınız. Adobe ile sizin aranızda geçerli olmak üzere, Hizmetler ile bağlantılı 
olarak kullanılan ve gönderilen tüm Katılımcı Bilgilerinden münferiden sorumlusunuz ve Adobe’nin bu bilgiler ile 
bağlantılı hiçbir sorumluluğu yoktur. Katılımcı Bilgileri için geçerli olabilecek tüm veri koruma ve gizlilik yasaları ile 
kurallarına uymanız gerekir. Katılımcı Bilgilerine erişmek, bunları kullanmak veya açıklamak için Katılımcılardan izin 
almalı ve bu iznin devamlılığını sağlamalısınız. Adobe’nin Hizmetleri sunması için gereken yetkileri Katılımcılardan 
almalısınız. Söz konusu Katılımcı Bilgilerine ilişkin eylem veya ihmallerle bağlantılı olarak bir Katılımcı tarafından 
Adobe aleyhine başlatılan herhangi bir hak talebi, dava ya da hukuki işleme karşı Adobe’yi savunur, tazmin eder ve 
Adobe’nin zarar görmemesini sağlarsınız. 

4.2 Katılımcıların Özel Bilgileri. Bölüm 4.1’de (Katılımcı Bilgileri ile İlgili Sorumluluklarınız) belirtilen 
sorumluluklarınıza ek olarak, özellikle aşağıdaki şartları kabul eder ve onaylarsınız: 

(a) Ebeveynlerinden izin almadan on üç (13) yaşından küçük çocuklardan bilgi alınmaması dahil ancak bununla 
sınırlı olmamak kaydıyla, 1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasına (“COPPA”) uyulması tamamen 
sizin sorumluluğunuzdadır; 

(b) Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasına (“HIPAA”) ve Ekonomik ve Klinik Sağlık için Sağlık Bilgi 
Teknolojisine (“HITECH”) uyulması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Adobe, Hizmetleri size sunarken HIPAA’da 
tanımlanan şekliyle sizin adınıza bir İş Ortağı olarak hareket etmemektedir;  

(c) Sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı numaraları, ehliyet numaraları ve banka hesap bilgileri dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, siz veya Katılımcılar tarafından Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak edinilen 



veya kullanılan diğer her türlü özel bilgi için geçerli olan tüm veri koruma ve gizlilik yasaları ile kurallarına uyulması 
tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

4.3 Katılımcılara Gönderilen E-postalar. Hizmetlerle ilgili e-postalar, Katılımcılara Adobe tarafından değil, genellikle 
sizin tarafınızdan gönderilir. Sonuç olarak, bazı Katılımcılar Adobe’den iletişim almamayı tercih etmiş olsalar bile, 
sizin tarafınızdan Hizmetlerle ilgili olarak gönderilen belirli e-postaları alabilirler. Ayrıca, Adobe uygun olan hallerde, 
temsilciniz olarak, talebiniz üzerine ve sizin adınıza Katılımcılara e-posta gönderebilir. Bu e-postalar ve içerikleri 
tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

5. Hizmete Özgü Şartlar. 

Bu 5. bölümdeki hükümler, sadece bu 5. bölümde belirtilen özel teklifler için geçerlidir. Bu 5. bölümün hükümleri ile 
bu Ek Şartların diğer hüküm ve koşulları arasında bir çelişki olması halinde, sadece çelişkiyi çözmek için gereken 
ölçüde bu 5. bölümün hükümleri geçerli olacaktır. 

5.1 Document Cloud Web Hizmetleri. Bu bölüm 5.1 (Document Cloud Web Hizmetleri), sadece Adobe tarafından 
Document Cloud ile ilgili olarak zaman zaman size sunulan Document Cloud API’lerinin ön sürümlerine (“Web 
Hizmetleri”) erişen bir geliştirici olmanız durumunda sizin için geçerlidir. 

5.1.1 Web Hizmetleriyle İlgili Lisans. Bu Ek Şartların hüküm ve koşullarına tabi olarak, Adobe (a) Web Hizmetleri 
sayfasında Adobe tarafından size sunulan dokümanları (“Web Hizmetleri Dokümanları”) görüntülemeniz ve (b) Web 
Hizmetleri Dokümanları ile bu Ek Şartların hükümlerine uygun şekilde Web Hizmetlerine başvurmanız ve bunları 
kullanmanız için size sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Adobe, 
tamamen kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman bu bölüm 5.1.1’de (Web Hizmetleriyle İlgili Lisans) verilen 
lisansları iptal edebilir.  

5.1.2 Web Hizmetlerinin ve Web Hizmetleri Dokümanlarının Kullanımı ile İlgili Beyan ve Garantileriniz. Bu Ek 
Şartlarda belirtilen diğer beyan ve garantilerinize ek olarak, aşağıdaki hususları da beyan ve garanti etmektesiniz: 

(a) Web Hizmetlerine başvuran web sitesi uygulamanızda (“Uygulamanız”) “Powered by Document Cloud” 
bildirimini (“Bildirim”) belirgin bir şekilde görüntülemeniz gerekir. “Adobe” ve “Document Cloud” (“Ticari Markalar”) 
isimleri, Adobe’nin tescilli ticari markalarıdır ve Ticari Markayı kullanmanızın Ticari Marka üzerinde herhangi bir hak, 
mülkiyet hakkı veya pay sahibi olmanızı sağlamayacağını ve sahip olduğunuzu beyan etmeyeceğinizi kabul 
ediyorsunuz. Bildirimi Adobe’nin http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_tr adresinde bulunan ticari marka 
kurallarına uygun olarak görüntülemeniz gerekir. Adobe, makul nedenlerle Adobe’nin ticari marka kurallarına aykırı 
hareket ettiğinize kanaat getirirse, Bildirimi bu bölüm 5.1.2(a)’ya uygun olarak kullanılacak biçimde derhal 
değiştirmenizi veya bu kullanıma son vermenizi talep etme hakkını saklı tutar; 

(b) İlgili durumlarda üçüncü tarafların (reklam verenler dahil olmak üzere) içerik ve/veya reklam sunabileceğine, 
Ziyaretçilerden doğrudan bilgi toplayabileceğine ve Ziyaretçilerin internet tarayıcılarına tanımlama bilgileri 
yerleştirebileceğine veya bunları tanıyabileceğine dair bildirim dahil olmak üzere, Uygulamanızı kullanan kişilere 
(“Ziyaretçiler”) ait veri ve Bilgileri nasıl topladığınız, kullandığınız, depoladığınız ve ifşa ettiğiniz hakkındaki bilgileri 
içeren bir gizlilik politikasını Uygulamanızın her Web sayfasının altında görüntülemeniz gerekir; 

(c) Adobe’den Web Hizmetlerini veya Web Hizmetleri Dokümanlarını kullanmak için izin talep ederken kendi 
kimliğinizi veya Uygulamanızın kimliğini gizlememeli veya yanlış beyan etmemelisiniz; 

(d) Ziyaretçilerinizden Uygulamanızı kullanmadan önce bir Adobe ID hesabı oluşturmalarını talep etmeniz gerekir; 

(e) Bir Ziyaretçi adına Ziyaretçi içeriğini Document Cloud hesabınızda depolayamazsınız ve 

(f) Bölüm 5.1.3’te (Ticari Amaçlı Geliştirici Uygulamaları) açıklanan şekilde Adobe’nin önceden açık yazılı iznini 
almadan, doğrudan ticari fayda veya maddi kazanç ya da başka bir fayda elde etmek amacıyla, Web Hizmetlerinin 
veya Web Hizmetleri Dokümanlarının temin edilmesinden veya kullandırılmasından gelir elde etmek için Web 



Hizmetlerini veya Web Hizmetleri Dokümanlarını satamaz, kiralayamaz veya alt lisansını veremez ve bunlara 
erişemezsiniz. 

5.1.3 Ticari Amaçlı Geliştirici Uygulamaları. developer@acrobat.com e-posta adresinden Adobe’ye başvurarak bölüm 
5.1.2(f)’deki hükümlerden muaf tutulmayı talep edebilirsiniz. Lütfen Uygulamanız ve Web Hizmetleri ile Web 
Hizmetleri Dokümanlarını kullanım amacınız hakkında ayrıntılı bir açıklama yazın. Adobe, talepleri inceleyecek olup 
yalnızca kendi takdirine göre durum bazında bölüm 5.1.2(f)’den yazılı olarak muafiyet sunabilir. Adobe sizi bölüm 
5.1.2(f) hükümlerinden muaf tutarsa, bu muafiyet Adobe tarafından belirlenen ek gerekliliklere uymanızı 
gerektirebilir. 

5.2 Grup Ürünleri. Bu bölüm 5.2 (Grup Ürünleri), sadece Hizmetlere üçüncü taraflar adına abone olduysanız ya da 
üçüncü taraflar sizin adınıza abone olduysa, sizin için geçerlidir (“Grup Ürünleri”). 

5.2.1 Üçüncü Şahısların Bilgileri. Hizmete üçüncü taraflar adına abone olduysanız, söz konusu üçüncü tarafların 
Bilgilerini Adobe’ye vermek için gerekli tüm hak ve izinlere sahip olduğunuzu ve söz konusu üçüncü tarafça 
Adobe’ye karşı başlatılan her türlü hak talebi, dava veya hukuki işleme karşı Adobe’yi savunmayı, tazmin etmeyi ve 
Adobe’nin zarar görmemesini sağlamayı beyan ve garanti edersiniz. 

5.2.2 Grup Kullanımı. Hizmetlere üçüncü taraflar adına abone olduysanız Hizmetlere ilişkin abonelik sona erdiğinde 
üçüncü tarafların Hizmetler hesabının bir parçası olarak saklanan içeriklerin silinmeyebileceğini kabul edersiniz. 
Üçüncü tarafın Hizmetler hesabında sahip olduğunuz içerikleri üçüncü tarafın silmesini sağlamak tamamen sizin 
sorumluluğunuzdadır. 

5.3 Hizmetlerin Promosyon Amaçlı Kullanımı. Bu bölüm 5.3 (Hizmetlerin Promosyon Amaçlı Kullanımı), yalnızca 
Adobe tarafından size özel bir program (her biri “Promosyon Programı”) kapsamında Hizmetlere özel erişim 
ayrıcalıklarının tanınmış olması durumunda, sizin için geçerlidir. Promosyon Programı kapsamında Hizmetleri 
kullanma hakkınız, söz konusu Promosyon Programında tanınan sınırlı sürenin dolmasıyla birlikte sona erecektir. 
Ayrıca, Adobe herhangi bir Promosyon Programını ya da Hizmetleri bir Promosyon Programı kapsamında 
kullanımınızı sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu tür bir sonlandırmanın ardından, bir Promosyon 
Programı kapsamında hesabınıza gönderilen ve Hizmetler tarafından işlenen içeriğe sizin ve Katılımcıların erişim 
hakkı hemen sona erebilir. 

5.4 Dosya Gönderme. Adobe Send kullanarak bir dosya gönderdiğinizde, bu dosya otomatik olarak Adobe’nin 
sunucusuna yüklenir ve dosya erişime ve/veya indirilmeye hazır olduğunda Adobe Katılımcılarınızı bilgilendirir. 
Alıcılarınız, Adobe’nin kendilerine gönderdiği e-postada yer alan bağlantıya tıklayarak dosyanıza erişebilir ve/veya 
dosyanızı indirebilir. Adobe, bir alıcı tarafından bir Adobe Send dosyasının alınması ve kullanılmasıyla ilgili olarak 
bilgi toplayabilir ve bu bilgileri sizinle paylaşabilir. Bu bilgilerin toplandığını ve paylaşıldığını Katılımcılara bildirmek 
tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

5.5 Adobe Document Cloud Hizmetleri. Adobe, Hizmetleri sunabilmek (örneğin içeriğinizin tüm metin aramalarının 
yapılabilmesini sağlamak) için Hizmetlere sunduğunuz içerikleri tarar. Adobe ayrıca Hizmetlerin bir parçası olarak, 
içerikle etkileşimde bulunma şekliniz hakkında bilgi toplar ve bu bilgileri diğer kullanıcıların benzer davranışsal 
verileriyle birleştirir (“Toplu Davranışsal Veriler”). Toplu Davranışsal Veriler, herhangi bir Bilgiyle bağlantılı değildir ve 
sizinle veya içeriğinizle tekrar ilişkilendirilemez. Toplu Davranışsal Veriler, Adobe tarafından Hizmetleri ve diğer 
Adobe ürünleri ile hizmetlerini sunmak ve geliştirmek için kullanılır. 

İçeriklerinizi Hizmetlere sunarak, Adobe’nin Hizmetleri ve diğer Adobe ürünleri ile hizmetlerini sunmak ve 
geliştirmek için içeriğinizi taramasını ve Toplu Davranışsal Verileri toplamasını, işlemesini ve kullanmasını kabul 
etmiş olursunuz. 



6. Adobe Elektronik İmza Hizmetleri. 

Adobe elektronik imza hizmeti, yetkili kullanıcıların Elektronik Belgeleri elektronik olarak göndermesine, 
imzalamasına, takip etmesine ve yönetmesine imkân tanır. Hizmetlere ilişkin lisansınız elektronik imza hizmetini 
kapsıyorsa, bu 6. Bölümün hükümleri de geçerlidir. 

6.1 Elektronik İmza Hizmeti için Geçerli Tanımlar. 

6.1.1 “Denetim Günlüğü” elektronik imza hizmeti kullanılarak işlenen belirli bir Elektronik Belgenin imza iş akışına 
ilişkin olarak Adobe tarafından kaydedilen belirli bilgiler anlamına gelir. Denetim günlüğü, bir Elektronik Belgenin 
oluşturulduğu, gönderildiği, imzalandığı, geri çevrildiği veya başka bir şekilde değiştirildiği tarih ve saati ya da bir Son 
Kullanıcının internet tarayıcı veya cihaz tarafından belirlenen coğrafi konumu gibi bilgileri içerebilir. 

6.1.2 “Müşteri Verileri” Adobe tarafından sunulmayan, sizin veya Son Kullanıcıların elektronik imza hizmetine 
aktardığı veya elektronik imza hizmeti hesabınız yoluyla ilettiğiniz veri ya da bilgiler anlamına gelir. 

6.1.3 “Elektronik Belge” elektronik imza hizmetine yüklenen herhangi bir belge anlamına gelir. 

6.1.4 “Elektronik İmza” elektronik imza hizmetinin bir Elektronik Belgeye eklenen veya bu tür bir belgeyle mantıksal 
olarak ilişkilendirilen ve bir kişinin Elektronik Belgeyi imzalama niyetiyle uyguladığı veya kabul ettiği elektronik bir 
sesi, sembolü veya süreci ekleme özelliği anlamına gelir. 

6.1.5 “Son Kullanıcı” elektronik imza hizmeti hesabınız yoluyla Elektronik Belgeleri alan, inceleyen, kabul eden, 
imzalayan, onaylayan, ileten veya bu tür belgelerle ilgili olarak üçüncü bir tarafa bir işlemi devreden herhangi bir 
birey veya şirket anlamına gelir. 

6.1.6 “Rapor”, Denetim Günlükleri dahil olmak üzere, Müşteri Verilerinin elektronik imza hizmetiyle oluşturulan ve 
Adobe’nin özel tasarımını, genel görünümünü yansıtan grafiksel veya sayısal görünümü anlamına gelir. 

6.1.7 “İşlem” bir Elektronik Belgenin veya ilgili Elektronik Belgeler grubunun elektronik imza hizmeti yoluyla bir Son 
Kullanıcıya gönderilmesi anlamına gelir. Her 100 sayfa veya 10 MB, bir İşlemdir. 

6.2 Elektronik İmza Hizmet Şartları. Geçerli tüm şartlara uymanız ve ücretleri ödemeniz koşuluyla, Adobe size Lisans 
Süresi boyunca (a) ilgili arayüzler yoluyla elektronik imza hizmetine erişmeniz ve (b) sadece kendi iç faaliyetleriniz 
için elektronik imza hizmetini kullanmak amacıyla Raporları işletmeniz içinde kullanmanız ve dağıtmanız için 
devredilemez, münhasır olmayan ve tüm dünyada geçerli bir lisans vermektedir. Kullanıcı başına veya FTE esasına 
göre faturalandırılan Müşteriler açısından, her on iki aylık süre boyunca, lisanslı her Kullanıcı veya FTE, toplamda 
Elektronik İmza Hizmeti yoluyla gönderilen yıllık İşlemlerin ortalama sayısının iki katına eşit sayıda İşlem 
gönderebilir. İşlemler, bir önceki on iki aylık dönemden bir sonrakine devretmez. (“Kullanım Sınırlamaları”). 

6.3 Müşteri Kullanımı ve Onayı. Elektronik imza hizmetini sadece kendi iş amaçlarınız için kullanabilirsiniz ve şifrenizi 
üçüncü taraflara vermemelisiniz. Elektronik imza hizmetlerini kullanımınızın farklı ülkeler, bölgeler ve sektörlerdeki 
yasa, politika ve düzenlemelere tabi olduğunu ve bu yasa, politika ve düzenlemelere uymakla yükümlü olduğunuzu 
kabul etmektesiniz. Elektronik imzaların kuruluşunuz için uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla bağımsız bir hukuk 
müşavirine danışmayı kabul etmektesiniz. 

6.4 Müşteri Tarafından Verilen Lisans. Adobe ve iştiraklerine Lisans Süresi boyunca, sadece size elektronik imza 
hizmetini ve Raporları sunmak ve Adobe’nin bu Ek Şartlar kapsamındaki haklarını uygulamak için gerekli olduğu 
ölçüde, Müşteri Verilerini kullanmaları, kopyalamaları, iletmeleri, alt lisansını vermeleri, dizinlemeleri, depolamaları 
ve görüntülemeleri için münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli ve telifsiz bir lisans vermektesiniz. Adobe ve 
iştiraklerine web tarayıcısı, ekran çözünürlüğü ve mobil cihaz türü bilgileri gibi Müşteri Verilerinden elde edilen 
isimsiz bilgileri kullanmaları, kopyalamaları, iletmeleri, yayınlamaları, görüntülemeleri, dağıtmaları ve (Adobe veya 
İştiraklerinin diğer müşterilerinin benzer verileriyle birleştirme dahil olmak üzere) bir araya getirmeleri için münhasır 
olmayan, kalıcı, tüm dünyada geçerli ve telifsiz bir lisans vermektesiniz. Bu isimsiz veriler, sizin veya Son Kullanıcıların 
kişisel bilgilerini ya da bir Elektronik Belgenin içeriğinden elde edilen verileri içermez. 



6.5 Geçiş Yardımı. Ek Şartlara uymanız koşuluyla, elektronik imza hizmetinden Adobe Müşteri Verilerini almanızı 
sağlamak için ticari açıdan makul çaba gösterecektir. Geçiş işlemi, elektronik imza hizmeti lisansınızın 
feshedilmesinden veya sona ermesinden sonraki 30 gün içinde tamamlanmalıdır. Adobe, bu 30 günlük geçiş süresi 
sonunda Müşteri Verilerini silme hakkını saklı tutar. Adobe’nin bu paragrafta açıklanan geçiş yardımını size sunma 
yükümlülüğüne tabi olarak, bu Ek Şartların feshedilmesi veya sona ermesi üzerine, elektronik imza hizmeti lisansınız 
derhal sona erecektir. 

6.6 Son Kullanıcı Hüküm ve Koşulları. Elektronik imza hizmetinin kullanımı, Son Kullanıcıların 
http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp adresinde bulunan Tüketici İfşa ve Onay şartları 
dahil olmak üzere, hizmeti kullanırken sunulan kullanım şartlarını kabul etmesi koşuluna bağlıdır. 

6.7 Müşteri Verilerinin Depolanması ve Saklanması. Adobe, söz konusu depolamanın boyutu, eğer varsa, Müşterinin 
hesabı ile bağlantılı depolama miktarını aşmadığı sürece, Müşteri İçeriği ve Müşteri Verilerini depolayacaktır. Adobe, 
Müşteri İçeriği ve Müşteri Verilerinin kullanımı ve depolanması ile ilgili olarak dosya boyutu veya depolama alanı 
sınırları ve diğer teknik sınırlar gibi makul sınırlamalar getirebilir. Ödenmesi gereken ücretleri ödemezseniz veya 
yasalar uyarınca gerekirse Müşteri Verileri silinebilir. Adobe bu Bölüm 6.7 (Müşteri Verilerinin Depolanması ve 
Saklanması) uyarınca Müşteri Verilerini silecek olursa, Müşteri Verilerini elektronik imza hizmetinden almanızı 
sağlamak için ticari açıdan makul çaba gösterecektir. Belgelerin saklanması veya silinmesi konusunda üçüncü 
taraflara bildirimde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere, belgelerin saklanmasıyla ilgili tüm yasa ve 
düzenlemelere uymanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz. 

6.8 Müşteri Güvenliği. Son Kullanıcılara karşı geçerli gizlilik, güvenlik ve veri koruma yasaları kapsamındaki 
yükümlülüklerinizi yerine getirmek için elektronik imza hizmetinin güvenlik özelliklerini yapılandırmak ve 
kullanmakla sorumlusunuz. Elektronik imza hizmetinden Son Kullanıcılara e-postayla gönderilen, elektronik imza 
hizmetinden indirilen ya da elektronik imza hizmetinin üçüncü taraf entegrasyon özelliği ile Adobe’ye ait olmayan 
bir sisteme aktarılan Elektronik Belgelerin güvenliğinden sorumlusunuz. Hesabınız açısından güvenli şifre oluşturma, 
yönetme ve koruma uygulamalarını izlememeniz halinde, hesabınıza veya Müşteri Verilerine yetkisiz erişimden 
kaynaklanan zararlardan Adobe sorumlu değildir. 

6.9 Adobe Güvenliği. Adobe, Müşteri Verilerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak için 
ticari açıdan makul idari, fiziki ve teknik tedbirleri alacaktır. Adobe’nin elektronik imza hizmetiyle bağlantılı olarak 
bilgileri toplaması ve kullanması, Adobe Gizlilik Politikasına (http://www.adobe.com/tr/privacy/policy.html) tabidir. 

6.10 Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları (“PCI DSS”). Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI 
DSS), (Kart Sahibi Verileri, Kart Onay Kodu veya Değeri dahil olmak üzere) Hesap Verilerinin faks imzası özelliği 
kullanılarak iletilmesini yasaklar. PCI DSS ayrıca şifrelenmiş olsa bile, yetkilendirmeden sonra Kart Onay Kodu veya 
Değeri dahil olmak üzere, Hassas Doğrulama Verilerini depolamak için elektronik imza hizmetinin kullanılmasını da 
yasaklar. Bu Bölümdeki büyük harfli terimler PCI DSS’de tanımlanmıştır. 

6.11 Dijital Sertifikalar. Hizmetler, Müşterinin dijital kimlik bilgileri (“Anahtar”) kullanarak elektronik imzaların veya 
PDF belgelerinin belirli özelliklerini etkinleştirmesini sağlayan bir teknoloji içerebilir. Müşteri, her ne amaçla olursa 
olsun, Anahtara erişemez, erişmeye çalışamaz, Anahtarı kontrol edemez, devre dışı bırakamaz, kaldıramaz, 
kullanamaz ve dağıtamaz. Dijital sertifikalar, üçüncü taraf sertifika yetkilileri tarafından düzenlenebilir veya 
kendiliğinden imzalanabilir. Bir sertifikaya güvenip güvenmeme kararı ve dijital sertifikaların satın alınması, 
kullanılması ve bunlara güvenilmesi tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. 
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