Kullanım Koşulları

52 Spaton Avenue, Gerakas adresinde bulunan, vergi numarası 998278150 ve ayırt edici adı
“GENEKOR I.A.E.” (bundan böyle “Şirket”) olan “GENEKOR PRIVATE DIAGNOSTIC
LABORATORY MEDICAL S.A.” kurumsal adına sahip şirket, Doktorların dikkatli bir şekilde
okumaları gereken ve hizmeti kullanmaya ancak içindeki tüm hükümleri kabul ettikten sonra
başlamalarının tavsiye edildiği kullanım şartları kapsamında https://genekor.oncloud.gr
(bundan böyle “portal”) adında bir internet sitesi oluşturmuştur. Tarama ve kullanım, bu
hükümlerin açıkça kabul edilmesini gerektirmektedir.
Portal, Doktorlara elektronik biçimdeki sonuçların belgelerine erişimini de içeren zengin bir
hizmet yelpazesini münferiden ve münhasıran sunmaktadır. Halihazırda var olan hizmetlerin
yanı sıra portala dahil olacak yeni hizmetler de aksi açıkça belirtilmediği sürece mevcut
kullanım koşullarına tabidir.
Doktor, portal hizmetlerine erişimden ve ilgili erişimden dolayı üçüncü taraflara
ödenebilecek ücretlerden (örn. internet hizmeti sağlayıcıları, internette harcanan sürenin
masrafları) sorumludur. Doktor, ilgili ücretlerin ödenmesinden münhasıran sorumludur.
Ayrıca Doktor, portal hizmetlerine erişmesine imkan tanıyan, gerekli teknolojik araçlara
sahip şahsi ekipmanından da münhasıran sorumludur.
Portal, hizmetlerinin bir kısmını ya da tamamını bakım sebebiyle, Doktora bildirmeksizin
kesintiye uğratma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Kayıt ve erişim

Şayet bir Doktor, portal hizmetine kayıt olmak istiyorsa: a) portal içeriğine/hizmetlerine
erişim için ilgili başvuruda portal tarafından Doktordan talep edilen veriler bağlamında tam,
eksiksiz, doğru ve geçerli bilgi sağlayacağını ve b) sağlanan bilgilerin doğru, tam, geçerli,
güncel ve eksiksiz tutulması adına, Doktorun kayıt verilerini saklayıp özenle ve düzenli bir
şekilde güncelleyeceğini kabul eder.
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Başvuru; ad, soyad, uzmanlık alanı, kurum, adres, şehir, posta kodu, ülke, e-posta adresi,
makbul bir kullanıcı adı ve iletişim numarası bilgilerini içermelidir. Doktor yukarıdaki
başvurunun ibrazıyla mevcut hükümleri tam anlamıyla kabul eder.
Yukarıdaki başvurunun ibrazıyla birlikte, Doktor şayet Şirket sistemine halihazırda kayıtlıysa,
kişisel şifre onayını anında alır. Aksi takdirde portal hesabı, Şirket tarafından ilk örneklemin
alınmasından sonra aktif hale gelecektir.
Portalın kayıtlı Doktorları, şahsi şifre, kullanıcı adı ve genel kullanıcı hesabı ile ilişkili
yürüttükleri tüm eylemlerden münhasıran sorumludur.
Doktorlar, hesaplarının yetkisiz kullanımları ve gerçekleşmiş ve/veya potansiyel güvenlik
ihlalleri için portala derhal bildirimde bulunmayı kabul ederler.
Bunun yanı sıra Doktorlar, kendi hesaplarının tedbirli kullanımından ve her kullanım sonunda
hesaplarından standart çıkış yapılmasından münhasıran sorumludur. Portal, mevcut kullanım
koşullarında yukarıda bahsedilen hükümlere uyulmaması nedeniyle üye hesabının yanlış
kullanımının yol açabileceği herhangi bir zarar ya da kayıptan sorumlu değildir.

Yukarıdaki hükümleri kabul ediyorum

Tarih: …… / …… / 20……

Adı– Soyadı: …………..…………….....
EVET☐ HAYIR☐
imza:..........................

Genekor hizmetleri ve yeniliklerinden e-posta ile haberdar olmak istiyorum.
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Physician Registration - Online Results Portal

Name
Surname
Specialty
Institution
Address
City
Zip
Country
Email
Username*
Telephone #1
Telephone #2

Please fill in the form and return it to support@genekor.com
*For Username use only alphanumeric characters, without spaces.
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