NEBOSH ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL KURALLAR
1.

Tanımlar

1.1.

Bu Kurallarda aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen anlamlarında kullanılmıştır:
“Akredite Kurs Sağlayıcısı” NEBOSH sınavlarına yönelik size verilecek eğitimi
sağlayan ve organize eden ve/veya değerlendirme imkânlarını temin eden, sizin
tarafınızdan seçilmiş ve NEBOSH tarafından akredite edilmiş veya başka şekilde
onaylanmış Üniversite/Eğitim Kurumu veya diğer kuruluşları ifade eder;
“Başvuru Formu” NEBOSH Yeterliliklerine kaydolmak veya yazılmak için başvuru
yaptığınızda NEBOSH’a sizin tarafınızdan sunulan formu ifade eder;
"Yeterlilik Veren Kuruluş" NEBOSH tarafından verilenlere benzer şekilde yeterlilik
verme konusunda Düzenleyici İdareler tarafından yetkilendirilmiş organizasyon veya
konsorsiyumu ifade eder;
“Kurallar” Burada yer verilen, Öğrenciler için Genel NEBOSH Kurallarını ifade eder;
“Kayıt Ücreti” NEBOSH yeterliliğini elde etmek amacıyla öğrenci/aday olmak üzere
başvuru yaptığınızda Sizin tarafınızdan ödenecek ücreti ifade eder;
“Rehber(ler)” NEBOSH Yeterliliklerine veya bu rehberlerin NEBOSH tarafından
dönem dönem tadil edilmesi sebebiyle bunlarla ilgili ünitelere ilişkin olarak NEBOSH
tarafından dönem dönem yayımlanan rehberleri ifade eder;
“Görevi Kötüye Kullanma Politikası” Dönem dönem tadil edilmesi sebebiyle görevi
kötüye kullanmayla ilgili en güncel NEBOSH politikasını ifade eder;
“NEBOSH” Dominus Way, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1QW adresinde
kayıtlı Mesleki Güvenlik ve Sağlığa İlişkin Ulusal Sınav Kurulu’nu (Ortaklarının sahip
olduğu iştirak hisseleri oranında sorumlu ve 2698100 numaralı şirket) ifade eder;
“NEBOSH Değerlendirmesi” Sizin NEBOSH Yeterliliğinize katkı sağlayacak
uygulamacı birimlerin ve/veya sınavların değerlendirmesini ifade eder;
"NEBOSH Yeterlilikleri" Sergilenen yeterliliğin veya başarının karşılığında Yeterlilik
Veren Kuruluş tarafından verilen ödülü ifade eder;
“Politikalar” NEBOSH tarafından arada bir tadil edilen, güncellenen veya ilave edilen
politikaları ifade eder;
“Kayıt Ücreti“ belirli bir değerlendirme ünitesinin üstlenilmesi için NEBOSH’a
kaydolduğunuzda Sizin tarafınızdan ödenecek ücreti ifade eder;
"Düzenleyici İdareler" yeterlilikler konusunda ulusal standartlar koyma ve bunlara
sürekli uyulduğunu güvence altına alma konusunda görevli ve hükümet tarafından
belirlenmiş yasal kurumları ifade eder;
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“Kağıtlar” NEBOSH değerlendirmelerine
dokümanları ifade eder; ve

Sizin

verdiğiniz

yanıtları

içeren

“Siz”” NEBOSH Yeterlilikleri veya bunlara dair ünitelerle ilgili aday öğrenciyi veya
öğrenci olarak Sizi ifade eder ve “Sizin” ifadesi de bu şekilde anlaşılacaktır.
2.

Kural ve Koşulların Kapsamı

2.1.

Bu Kurallar, NEBOSH Yeterlilikleri için Akredite Kurs Sağlayıcınız üzerinden veya
doğrudan NEBOSH vasıtasıyla gerçekleştirdiğiniz kayıt veya yazılmanız ile tesis
edilecek olan NEBOSH ile ilişkinizi düzenler. NEBOSH Şüpheye yer bırakmayacak
biçimde herhangi bir yerde veya merkezde verilen eğitim, öğretim veya diğer benzeri
hizmetlerin sağlanmasından sorumlu değildir. Bu Şartlar altında ödenecek tüm ücret
ve ödemeler NEBOSH’a yapılacak olup, Akredite Kurs Sağlayıcınıza ödenebilecek
ücretlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

2.2.

Bu Kurallar, Madde 2.1’e uygun olarak, NEBOSH’un temel yükümlülüklerini ve sizin
ücret ve ödemelerinizi içermekle beraber bunlarla sınırlı olmayan yükümlülük ve
sorumluluklarınızı belirleyecektir. Bununla birlikte Sizin yükümlülüklerinize, NEBOSH
ile ilişkinize, Tutum ve Davranışlarınıza, Akredite Kurs Sağlayıcınız ile Sizin
aranızdaki ilişkiye veya Akredite Kurs Sağlayıcınız ile NEBOSH’un ilişkisine dair ilave
ve daha detaylı bilgi, talebiniz halinde temin edebileceğiniz veya NEBOSH web
sayfasında mevcut olan Politikalar’da gösterilmiştir.

2.3.

NEBOSH Yeterlilikleri için değerlendirmeye hazırlık amacıyla bir çalışma programına
kayıt olduğunuzda, bu çalışma programına ilişkin sözleşme Akredite Kurs
Sağlayıcınız ile Sizin aranızda olacaktır. NEBOSH Akredite Kurs Sağlayıcınız ve
Sizin aranızda olan bu sözleşmede taraf değildir.

3.

Kayıt, Transfer ve İptal

3.1.

Seçmiş olduğunuz Akredite Kurs Sağlayıcınız üzerinden bir NEBOSH Yeterliliğine
kaydolduğunuzda bu kuralları kabul etmiş sayılırsınız.

3.2.

NEBOSH’a kaydolmanız sadece NEBOSH’un Size kendi resmi kayıt makbuzunu
göndermesi ve (olması halinde) NEBOSH tarafından belirlenecek diğer ücretler ile
kayıt ücretinin tamamen NEBOSH’un eline geçmesiyle geçerli hale gelir.

3.3.

Kayıt, Sizi, çalıştığınız Akredite Kurs Sağlayıcınızı, NEBOSH Yeterlilikleri üzerinden
gelişiminizi
izlemeyi,
NEBOSH
Değerlendirmelerine
katılma
konusunda
uygunluğunuzu ve NEBOSH Yeterliliklerinde hesaba katılacak daha önce Sizin
tarafınızdan ulaşılan ünitelerin teyit edilmesini belirlemeyi amaçlamaktadır.

3.4.

Bir NEBOSH Yeterliliğine kaydolurken, bu yeterlilikle ilgili Rehberde belirlenen
yeterlilik kurallarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız.

3.5.

Resmi kayıt makbuzunda belirtilen Akredite Kurs Sağlayıcınızdan başka bir Akredite
Kurs Sağlayıcıya transfer olmak isterseniz, bu transferi mevcut ve yeni Akredite Kurs
Sağlayıcınızın her ikisi ile de birlikte ayarlamanız ve NEBOSH’a gecikmeden bu
transferle ilgili bildirimde bulunmanız gerekmektedir. NEBOSH Sizin Akredite Kurs
Sağlayıcınıza (eski ve yeni) ödenmesi gerekebilecek ücretlerden sorumlu değildir ve
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transfer gerçekleşmeden önce, bu şekilde bir transfer için Sizin ödemeniz gereken
herhangi bir ücret olup olmadığının Sizin tarafınızdan açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir.
3.6.

Kaydınızın yapıldığına dair onayın NEBOSH tarafından Size gönderilmesi halinde, bu
kabulün Size gönderilmesini müteakip, NEBOSH tarafından kaydınızla ilgili
hizmetlerin derhal başlatılması hususunda mutabık kalmanız nedeniyle yazılma
işleminizi iptal edemezsiniz.

4.

NEBOSH Değerlendirmeleri için kayıt

4.1 NEBOSH değerlendirmeleri için kaydın bir Akredite Kurs Sağlayıcı üzerinden yapılması
gerekmekte olup:
4.1.1 Bir Akredite Kurs Sağlayıcı üzerinden NEBOSH Değerlendirmesi için kayıt
olmanız halinde bu Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Kaydınız sadece
NEBOSH’un Size Sınav Giriş Onayı (EEC) veya Sınav Kayıt Onayı (COER)
belgesi göndermesi ve NEBOSH’un doğrudan Sizden veya Akredite Kurs
Sağlayıcıdan (olması halinde NEBOSH tarafından belirlenecek diğer ücretler
ile) kayıt ücretini tamamen almasıyla geçerli hale gelecektir.
4.2. Bir NEBOSH Yeterliliğinin değerlendirilmesine kaydolurken, bu yeterlilikle ilgili
Rehberde belirlenen değerlendirmeyle ilgili kurallara uymayı kabul etmiş sayılırsınız.
4.3

Bütün kayıt ücretlerinin ve diğer ücretlerin muaccel hale gelmesi durumunda bunların
ivedilikle Sizin tarafınızdan (Doğrudan NEBOSH’a ödersiniz veya seçtiğiniz Akredite
Kurs Sağlayıcıyı Sizin namınıza hareket etme konusunda yetkilendirirsiniz) ve her
halükarda fatura tarihinden itibaren 14 günden geç olmamak kaydıyla ödenmesi
gerekmektedir.

4.4

NEBOSH, Madde 4.3’e uygun olarak ödemeyi tahsil edemezse, diğer hakları saklı
olmak koşulu ile, ödeme tamamen tahsil edilene kadar NEBOSH Size NEBOSH
Yeterlilikleri vermeyi askıya alabilir veya durdurabilir.

4.5.

İptal edilen kayıtlarla ilgili Kayıt Ücretlerinin iadesi, sadece adayın hastalığı sebebiyle
sınav(lar)a giremeyeceğinin doktor raporu veya tıbbi bir sertifika ile desteklenmesi
halinde söz konusu olabilecektir. Bu durumlarda ücret, idari giderleri karşılamak için
%30’luk bir kesinti yapılarak iade edilecektir. Aday için yapılmış herhangi bir ilave
gidere ilişkin para iadesi yapılmayacaktır. Para iadelerine ilişkin her türlü talebin
sınav(lar)ı takiben en geç bir takvim ayı içerisinde yapılması gerekmektedir.

4.6.

Ücret ve kayıtların alternatif sınavlara veya daha sonraki sınav oturumlarına veya
adaylar arasında aktarılması mümkün değildir.

4.7.

NEBOSH veya Akredite Kurs Sağlayıcı ile yapmış olduğunuz sözleşmede
belirtilmemiş başkaca ilave ücretlerden de (kağıtları gözden geçirme ücreti, kayıt
ücreti, yenileme ücreti ve ek idari ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
başka ücretler) sorumluluğunuz olabilir. Mevcut tüm NEBOSH ücretlerinin detayları
NEBOSH web sayfasında yer alan ücret tablosunda belirtilmektedir. NEBOSH
tarafından Sizin adınıza üstlenilmek zorunda kalınan değerlendirme veya idari işlem
gibi ilave herhangi bir işlem sebebiyle NEBOSH’a ödenmesi gereken buna benzer

AS017c Student Terms and Conditions v5 November 2018 Turkish

Page 3 of 8

ücretlerin (dönem dönem tadil edilebilmektedir) detayları NEBOSH tarafından
yayımlanmaktadır.
4.8.

Madde 4.7’de atıfta bulunulan NEBOSH’a ödenmesi gereken ücretlerden ayrı olarak
ilgili Akredite Kurs Sağlayıcıya ödenmesi gereken eğitim ücreti veya başkaca benzeri
ücretlerden de sorumlu olabileceğinizi göz önünde bulundurmanız önerilmektedir.

4.9.

Bazı Akredite Kurs Sağlayıcıları öğrencilerden NEBOSH’a ödenecek ücretleri ve
Akredite Kurs Sağlayıcıya eğitim ve/veya gözetmenlik için ödenecek ücretleri içeren
tek bir ücret tahsil etmektedirler. Akredite Kurs Sağlayıcının böyle bir düzenlemeyi
önermesi durumunda Akredite Kurs Sağlayıcı NEBOSH’a olan ödemelerinize ilişkin
Sizin aracınız gibi hareket etmektedir. Akredite Kurs Sağlayıcı bu düzenlemeyi
sağlamıyorsa, kayıt ve herhangi bir NEBOSH Değerlendirmesine yazılma esnasında
NEBOSH’a ödenecek tüm ücretlerin ödendiğinden emin olmalısınız.

5.

NEBOSH’un Sorumluluğu

5.1.

NEBOSH sadece kendisine gelen kâğıtları değerlendirebilmektedir. Kendisine
ulaşmadan önce kaybolan veya zarar gören kâğıtlarla ilgili olarak NEBOSH herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.2.

Madde 5.3 kapsamında NEBOSH aşağıdaki hususlarda sorumlu olmayacağını
açıkça ifade etmektedir:
5.2.1

NEBOSH veya çalışanlarının ihmali sebebiyle gerçekleşmedikçe mallarınızla
ilgili yaşanacak bir kayıp veya zarar;

5.2.2

Yasa ile belirlenen azami ölçüdeki, Akredite Kurs Sağlayıcının sebep olduğu
doğrudan veya dolaylı kayıplar da dahil her türlü zarar ve kayıp; ve

5.2.3

NEBOSH’un Size olan yükümlülüğünün herhangi bir şekilde ihlali veya
NEBOSH’un, çalışanlarının ya da aracılarının ihmali, atlaması veya herhangi
bir eylemi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir:
(i) kar kaybı;
(ii) kazanç kaybı;
(iii) fırsat kaybı veya yaşam giderleri kaybı; veya
(iv) Sizin maruz kalacağınız herhangi bir dolaylı kayıp konusunda;
Tereddüde yer vermemek için, Akredite Kurs Sağlayıcınız’ın NEBOSH’un bir
aracısı olmadığını belirtmek isteriz.

5.3.

Bu şartlardaki hiçbir husus NEBOSH’un aşağıdaki durumlardaki sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz veya sınırlandırmaz:
5.3.1

NEBOSH’un ihmali sebebiyle vuku bulan ölüm veya kişisel yaralanma;

5.3.2

Aldatma veya yalan beyan;
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5.3.3

1979 Ürün Satışı Yasasının 12. kısmı veya 1982 Ürün ve Hizmet Arzı
Yasasının 2. kısmı ile getirilen yükümlülüklerin herhangi bir ihlali; veya

5.3.4

1987 Tüketici Koruma Kanunu 7. kısım ile sorumluluğun sınırlanmasının
yasaklandığı kayıplar.

5.4.

Madde 5.3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, NEBOSH’un sözleşmeden, ihmali de
içeren haksız muamelede, tazminden, yasal yükümlülüğün ihlalinden, yalan beyandan
veya başka sebeplerden kaynaklansın ya da kaynaklanmasın, bu şartlardan doğan
veya bunlarla bağlantılı toplam sorumluluğu Sizin tarafınızdan ödenen Yazılma ücreti
ile sınırlıdır.

5.5.

İlgili tarafın makul olarak kontrol edebileceğinin dışında herhangi bir sebeple
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde herhangi bir gecikme veya hata olması halinde
ne Sizin ne de NEBOSH’un birbirine karşı sorumluluğu olmayacaktır.

5.6.

Akredite Kurs Sağlayıcınızın NEBOSH tarafından akredite edilmesi, NEBOSH’un
Akredite Kurs Sağlayıcınızın temin ettiği öğretim ve ders materyallerinin amaca uygun
veya tatminkâr olduğunu onayladığı anlamına gelmemektedir. Bunu temin etmek,
Akredite Kurs Sağlayıcınızın sorumluluğundadır.

5.7.

NEBOSH web sayfasının herhangi bir zamanda erişime açık olmaması veya makul
ölçüler içerisinde görevini ifa edememesi veya hiç etmemesi durumunda,
NEBOSH’un Size karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır. NEBOSH web sayfasının
virüs içermediğini veya kesintiye uğramayacağını veya hata vermeyeceğini garanti
etmez.

5.8.

Derslerin Size öğretilmesine ilişkin sözleşme, Siz ve Akredite Kurs Sağlayıcınız
arasında akdedilmiştir. Akredite Kurs Sağlayıcınız NEBOSH’un bir aracısı değildir.
Akredite Kurs Sağlayıcınıza veya verdiği derslere veya öğretimine dair
şikâyetlerinizle ilgili olarak NEBOSH’un Size karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu kabil şikâyetlerin Sizin tarafınızdan ivedilikle ilgili Akredite Kurs Sağlayıcınıza
iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir şikâyetinizi doğrudan Akredite Kurs
Sağlayıcınız ile çözüme kavuşturamamanız halinde, lütfen bu durumu NEBOSH’a
rapor ediniz.

5.9.

NEBOSH’un sınavların yapıldığı yerin durumu veya organizasyonu ile ilgili bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Sınav yerleri Akredite Kurs Sağlayıcısı tarafından
ayarlanmaktadır.

6.

Fesih
NEBOSH aşağıdaki durumların oluşması durumunda Sizin
yazılmanızı herhangi bir zamanda yazılı bir bildirimle feshedebilir:

kaydınızı

veya

6.1

Bu Kuralları veya Sizin kaydınızı teyit eden bir belgedeki kuralları veya NEBOSH
tarafından herhangi bir zamanda yayımlanan herhangi bir belgeyi veya Politikayı ihlal
etmeniz halinde; veya

6.2

NEBOSH’a ödenmesi gereken herhangi bir ücreti ödememeniz; veya
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6.3

NEBOSH’a (Akredite Kurs Sağlayıcısı üzerinden veya başka şekilde) yanlış veya
yanıltıcı bilgi verdiğiniz tespit edildiğinde; veya

6.4

NEBOSH tarafından yayımlanan Rehberlerde belirlenen idari veya akademik
gereklilikleri taşımamanız; veya

6.5

Aşağıdaki 7. maddede yer alan herhangi bir durumun vukuu halinde; veya

6.6

NEBOSH’un Görevi Kötüye Kullanma Politikası çerçevesinde herhangi bir kötüye
kullanmaya karışmanız durumunda.

7.

Sözlü veya Fiziksel İstismar
NEBOSH, çalışanlarının veya aracılarının sözlü veya fiziki olarak istismar edilmesine
müsamaha göstermeyecektir. Bu türden bir istismar a) Sizinle iletişimin belirli bir
yöntemle, örneğin sadece mektup veya e-posta gibi bir yolla sınırlandırılmasına veya
b) NEBOSH’un kendi takdiriyle ciddi olarak değerlendirdiği vakalarda veya tekrarlayan
fiziki veya sözlü istismarlarda, NEBOSH’da olan kaydın ve/veya yazılmanın feshi
ve/veya gelecekte NEBOSH’a kayıt veya yazılmadan mahrum edilme ile
sonuçlandırılabilecektir.

8.

Verilerin Korunması

8.1

NEBOSH Sizinle ilgili kişisel bilgiyi muhafaza edecek ve bu bilgiyi aşağıdaki şekilde
kullanacaktır:
8.1.1

NEBOSH’a olan başvurularınızı işleme almak ve NEBOSH Değerlendirmeleri
için kayıt ve yazılmalarınızı yürütmek;

8.1.2

İşverenlere, iş bulma kuruluşlarına, diğer yüksek eğitim kurumlarına veya
benzeri diğer kuruluşlara cevap verme, iş başvurularınıza ilişkin olarak sahip
olduğunuz NEBOSH yeterliliklerine dair işverenlere veya iş bulma
kuruluşlarına Sizin sağladığınız bilgileri bunlardan gelen talepler çerçevesinde
doğrulama;

8.1.3

Sizden veya Akredite Kurs Sağlayıcısından gelecek sorulara cevap vermek;

8.1.4

NEBOSH’a borçlu olduğunuz paraları tahsil etmek;

8.1.5

Politikaları yürütmek;

8.1.6

Sizi ve Kurs Sağlayıcınızı NEBOSH Değerlendirme Sonuçlarınız hakkında
bilgilendirmek;

8.1.7

Akredite Kurs Sağlayıcısı ile irtibat kurarak Sizinle ilgili bilgi alışverişinde
bulunmak;

8.1.8

Aksine bir bildirimde bulunmadığınız sürece, NEBOSH’un ve diğer benzeri
organizasyonların mevcut ve gelecekteki derslerini ve yeterliliklerini de içeren
hizmetlerden Sizi haberdar etmek;
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8.1.9

Yeterliliklerini planlamak ve geliştirmek için NEBOSH’a yardımcı olmak üzere
araştırmalar yapmak;
Bunun için kullanılan veriler tanımlanamaz (örneğin 50 yaş altındaki kadınlar)

8.1.10 Araştırma amacıyla (Bu durumda Sizinle ilgili bilgiler gizli tutulacaktır); ve
8.1.11 Genel Veri Koruması Yönetmeliği’nin öngördüğü diğer amaçlar doğrultusunda.
Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya
tıklayarak gizlilik politikamızı inceleyin.
8.2

Şayet Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin dışında eğitim alıyorsanız, bu kurallarla
amaçlanan hizmetlerin Size sağlanabilmesini teminen NEBOSH Sizin kişisel
bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin dışında kaydolduğunuz ders verenlere
gönderme ihtiyacı duyabilir. Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin dışındaki ülkeler, kişisel
bilgilerinize Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde sağlanan aynı koruma seviyesini
vermeyebilirler. Eğitim aldığınız Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin dışında bir yerde
NEBOSH’a kaydolduğunuzda, kişisel bilgilerinizin bu şekilde transferine zımnen onay
vermiş sayılırsınız.

8.3

Böylelikle NEBOSH’un Sonuçlarınızı size e-posta yoluyla iletmesine onay verirsiniz.

8.4

NEBOSH’a Sizin sonuçlarınızı web sayfasında yayımlaması için burada onay vermiş
sayılmaktasınız. Bu durumda, sonuçlarınız sadece Sizin ve kurs sağlayıcınızın
erişimine açık olacak ve Size kayıt sonrasında sağlanacak kişisel öğrenci kimlik
numarası ile görülebilecektir.

9.

Fikri Mülkiyet Hakları ve NEBOSH Web Sayfası

9.1

NEBOSH’tan temin edilmiş veya satın alınmış sınav ve/veya değerlendirme kâğıtları,
sınav görevlisi raporları ve yeterlilikler ile ilgili rehberlerde yer alan tüm NEBOSH telif
ve fikri mülkiyet hakları NEBOSH’un iktisabında kalacaktır. Kanunun zorunlu kıldığı
durumlar veya NEBOSH’un önceden yazılı onayı olmaksızın NEBOSH logosu ve
malzemeleri hiçbir şekilde çoğaltılamaz/kopyalanamaz/dağıtılamaz.

9.2

NEBOSH’un web sayfasına, sadece kendi web sayfasında bulunan ve istek üzerine
temin edilebilecek NEBOSH kullanma kurallarına uyularak erişim sağlayabilirsiniz.
Şifrenizin ve kişisel öğrenci kimlik numaranızın güvende tutulması Sizin
sorumluluğunuzda olup, bu bilgileri Üçüncü kişilere açıklamamayı kabul etmiş
sayılırsınız.

10.

Genel

10.1

NEBOSH’un bu Kurallara cebren uymanızı sağlamada gevşek davranması, bu
Kuralların hiçbir hükmünden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu kuralların Sizin
tarafınızdan ihlaline ilişkin olarak NEBOSH’un feragati, aynı veya bir başka hükmün
müteakip ihlalinden de feragat edileceği şeklinde anlaşılmayacaktır.

10.2

Bu Kuralların herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz veya
uygulanamaz olması halinde, bu kuralların diğer hükümleri ve söz konusu olan
hükmün kalan kısmı bu durumdan etkilenmeyecektir.
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10.3 1999 Sözleşmeler Kanunu (Üçüncü Tarafların Hakları) gereğince; bu Kuralların
geçerli olduğu işbu sözleşmenin tarafı olmayan bir kişi, bu hakların bu Kurallara
ilaveten açıkça bir Akredite Kurs Sağlayıcısına verilmesi hariç olmak üzere bu
sözleşmeyle veya onunla bağlantılı olarak her hangi bir hak sahibi olamaz. Ancak bu
durum söz konusu Kanunda belirtilenden ayrı olarak üçüncü bir tarafın var olan ve
yararlanılabilir durumdaki hakkını veya başvuru yolunu etkilemeyecektir.
10.4

Bu kurallar İngiliz Hukuku’na tabi olup, bu çerçevede yorumlanacaktır ve Taraflar
İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisinin geçerli olduğunu kabul etmektedir.

11.

Yasal Haklar
Bu kurallar Sizin tüketici olmaktan kaynaklanan yasal haklarınızı etkilemez.
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