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Hüküm ve Koşullar ("Hükümler") 
2021 4. Çeyrek AMD Ödülleri: BU KAMPANYA, DETAYLARI TABLO A'DA VERİLEN SEÇİLİ 
AMD RYZEN™ İŞLEMCİLER VEYA RADEON™ GRAFİK KARTLARI (BİLEŞEN) SATIN ALANLARA 
YÖNELİK OYUN PAKETİ KAMPANYASIDIR. (Satın Almadan Önce İş Ortağının Katılıp 
Katılmadığını ve Ürünün Kampanyaya Dahil Olup Olmadığını Teyit Edin) (“Kampanya”) 
Sürüm: 2022-5 [Yayınlanma Tarihi: 10 Mayıs 2022] 
 
Kampanyaya Genel Bakış:  Kampanya aşağıdaki Tablo A'da belirtilen geçerli AMD ürünleri (“Geçerli AMD 
Ürünü”) için bir teşvik programıdır:  Advanced Micro Devices, Inc., 2485 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054 
USA (“Promosyonu Düzenleyen” veya “AMD”), promosyon sponsoru Microsoft Corporation (“Microsoft”) ile 
birlikte aşağıdaki Tablo A'da belirtilen Geçerli AMD Ürünlerinin katılımcı internet mağazasından veya 
perakendeciden (her biri "İş Ortağı", toplu olarak "İş Ortakları") satın alınması halinde belirli oyunları 
("Uygulamalar") indirmeye yarayan benzersiz bir kupon kodu ("Kupon Kodu") verecektir. İŞ ORTAKLARININ 
TÜMÜ, BU KAMPANYAYA TÜM ÜRÜNLER VEYA BÖLGELER İÇİN KATILMIYOR OLABİLİR. BİR ÜRÜNÜ SATIN 
ALMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞ ORTAĞININ İSTEDİĞİNİZ AMD ÜRÜNÜ İÇİN BÖLGENİZDE KAMPANYAYA 
KATILMAYI SEÇTİĞİNİ DOĞRULAYIN.  Satın almadan önce, Katılımcının, (1) İş Ortağının istenilen Geçerli AMD 
Ürünü için Kampanyaya katılıp katılmadığını ve (2) Katılımcının satın almak istediği ürünün Geçerli AMD Ürünü 
olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye edilir.  AMDRewards.com adresinde veya Kupon Kodu ile ilgili sorun 
yaşıyorsanız lütfen https://www.amdrewards.com/support adresinden AMDRewards Müşteri Hizmetlerine 
ulaşın.   

 
1. ZAMANLAMA 

a. Kampanya Süresi: Kampanyanın başlama tarihi 26 Ekim 2021 saat 09:00:00 Doğu Saati ("ET") 
olup, bitiş tarihi 30 Haziran 2022 23:59:59 ET ya da Kupon Kodlarının tükendiği tarihtir (hangisi 
önce gerçekleşirse).  Saat dilimi bilgisi için lütfen dünya saatlerine bakın. 

b. Satın Alma Süresi: Bir Kupon Kodu almak için Katılımcının, Kampanya Süresi içinde bir Geçerli 
AMD Ürününü bir Katılımcı Perakendeciden satın alması gereklidir.  

c. Kullanma Süresi: Uygulamayı indirmek için Kupon Kodu en geç 30 Temmuz 2022 tarihine kadar 
kullanılmalıdır. Bu tarihten sonra Kupon Kodu geçersiz olur. 

2. NASIL KATILACAKSINIZ? 
a. Kupon Kodu almak için, Katılımcının Kampanya Süresi içinde Katılımcı Perakendeciden bir Geçerli 

AMD Ürünü satın alması gerekir.  Katılımcılar, bir Geçerli AMD Ürünü satın almadan önce, Kupon 
Kodunu temin etme konusunda bilgi almak için Katılımcı Perakendeciye başvurmalıdır.  Yalnızca 
örnek olarak; Katılımcı Perakendeci bir Geçerli AMD Ürünü satın alan Katılımcının Kuponunu 
kasiyerden talep etmesini isteyebilir, Katılımcı Perakendeci Geçerli AMD Ürününün kutusuna 
Kupon Kodunu içeren bir belge koyabilir, Katılımcının çevrimiçi satın alma işlemi onaylandıktan 
sonra Katılımcının verdiği e-posta adresine Kupon Kodunu gönderebilir veya Katılımcıdan Geçerli 
AMD Ürününü Kampanya Süresinde bir Katılımcı Perakendeciden satın aldığını doğrulamak için 
satın alma sonrasında bir çevrimiçi form doldurmasını isteyebilir.  Kupon Kodu, Katılımcıya 
fiziksel bir kupon belgesi veya elektronik olarak verilebilir. 

b. Bu Kampanya, katılan iş ortaklarına açıktır. TÜM İŞ ORTAKLARI KAMPANYAYA 
KATILMAMAKTADIR. İstediğiniz AMD ürününü satın almadan önce lütfen İş Ortağının 
bölgenizde kampanyaya katılıp katılmadığını doğrulayın: 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO A 
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Geçerli AMD Ürünleri Uygulamalar 

• AMD Radeon™ RX 6950 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6900 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6800 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6800 grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6750 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6700 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6650 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6600 XT grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6600 grafik kartı 
• AMD Radeon™ RX 6500 XT grafik kartı 
• AMD Ryzen™ 9 5950X işlemci 
• AMD Ryzen™ 9 5900X işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 5800X3D işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 5800X işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 5700X işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 5700G işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 5600X işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 5600 işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 5600G işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 5500 işlemci 
• AMD Ryzen™ 9 3950X işlemci 
• AMD Ryzen™ 9 3900XT işlemci 
• AMD Ryzen™ 9 3900X işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 3800XT işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 3800X işlemci 
• AMD Ryzen™ 7 3700X işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 3600XT işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 3600X işlemci 
• AMD Ryzen™ 5 3600 işlemci 

 
 
 

• 1 aylık Xbox Game Pass for PC (PC Game Pass) 
 

 
 
 

3. KOŞULLARDA DÜZENLEMELER 
a. STOK DURUMUNA BAĞLI OLARAK UYGULAMALAR ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞEBİLİR. 
b. Promosyonu Düzenleyen, belirli Uygulamalar ve/veya Tablo B'deki Geçerli AMD Ürünleri veya Kampanya 

Süresi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. 
c. Koşullarda düzenleme yapıldığında, Promosyonu Düzenleyen ilgili yasalar çerçevesinde değişiklik yapılan 

Koşulları Promosyonu Düzenleyenin Web Sitesinde ("Web Sitesi") yayınlar ve değişiklik yapılan Koşulların 
geçerli olduğu tarihi belirler. 

4. BAŞVURU 
a. 1 aylık Xbox Game Pass for PC için yaklaşık perakende değeri 10,00 USD'dir. Ödülün toplam perakende 

değeri 10,00 USD'dir.  
b. Promosyonu Düzenleyen, herhangi bir nedenden dolayı Uygulama yerine getirilemediği takdirde 

Uygulamayı aynı veya daha yüksek parasal değerde bir Uygulamayla değiştirebilir.   
5. KULLANMA 

a. Kupon Kodunu Kullanmak İçin: Kupon Kodunu bir Uygulama için çevrimiçi kullanma yöntemiyle 
kullanabilirsiniz.  İnternet bağlantısı gereklidir.  Bağlantı ücretleri uygulanabilir. Kullanma Süresi: 
Uygulamayı indirmek için Kupon Kodu en geç 30 Temmuz 2022 tarihine kadar kullanılmalıdır. Bu 
tarihten sonra Kupon Kodu geçersiz olur. 

i. Katılımcıların https://www.amdrewards.com/register adresini ziyaret etmeleri ve bir kullanıcı 
hesabı açmaları gereklidir (Katılımcının bir hesabı yoksa). 

ii. Katılımcı, AMD Rewards Hesabına giriş yapmalıdır. 
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iii. Katılımcı,  Kupon Kodunu (web sitesinde "Özel Kupon Kodu" olarak geçer) girmeli ve talep 
edilen diğer tüm bilgileri vererek Geçerli AMD Ürününü kaydetmek için web formunu 
göndermelidir.  Katılımcının gizlilik ve diğer koşullara açık bir şekilde onay vermesi istenebilir. 

iv. Katılımcı Kupon Kodunu girdikten sonra, Geçerli AMD Ürününün Katılımcının Windows 
sistemine kurulduğunu teyit etmek için Katılımcıdan bir ürün doğrulama aracını indirmesi 
istenebilir.  Kullanım doğrulama sürecinin tamamlanması için Geçerli AMD Ürünü bir Windows 
işletim sistemi kullanılarak kurulmalı ve tespit edilmelidir.  Geçerli AMD Ürünü tespit 
edilmezse, Katılımcının kullanım sürecini tamamlamadan önce Geçerli AMD Ürününü kurması 
gerekir. 

v. Katılımcı Geçerli AMD Ürününü kurduğu halde kullanım sürecini tamamlayamıyorsa, 
https://www.amdrewards.com/support adresindeki "Destek Ekibine Ulaşın" bölümünde bir 
destek formu doldurabilir.  Geçerli AMD Ürününün satın alındığını teyit etmek üzere 
Katılımcıdan başka belgeler ibraz etmesi istenebilir. 

vi. AMDREWARDS.COM SADECE AŞAĞIDAKİ DİLLERDE MEVCUTTUR: İNGİLİZCE, FRANSIZCA, 
ALMANCA, İTALYANCA, JAPONCA, KORECE, LEHÇE, PORTEKİZCE, ROMENCE, RUSÇA, 
İSPANYOLCA, GELENEKSEL ÇİNCE VE TÜRKÇE. 

vii. KAMPANYA YALNIZCA KUPON KODU STOKLARI TÜKENENE KADAR GEÇERLİDİR. TÜM KUPON 
KODLARI DAĞITILDIKTAN SONRA KATILIMCILAR KUPON KODU ALAMAYACAKTIR. 

viii. Kupon Kodu satılamaz, değiştirilemez, aktarılamaz, hediye edilemez veya Promosyonu 
Düzenleyenin açık izni olmadan Katılımcı ya da başka herhangi biri tarafından hiçbir şekilde 
devredilemez.  Promosyonu Düzenleyen, Kupon Kodunun yasalara aykırı kullanımını 
durdurmak için ihtiyatı tedbir, Katılımcının diskalifiye edilmesi veya belirli bir Kupon Kodunu 
geçersiz kılma dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm adımları atma hakkını saklı tutar.  

ix. Kupon Kodunun maddi değeri yoktur. 
x. Uygulamalar sadece kişisel kullanım amaçlıdır (internet kafe ortamında kullanım dahil ancak 

bununla sınırlı olmamak kaydıyla ticari kullanımı yasaktır). 
xi. Uygulamayı oynamak için gereken en düşük teknik özellikler Uygulama sağlayıcısının web 

sitesinde bulunabilir. 
b. Xbox Game Pass for PC erişimi için:  

i. AMD Kodunu başarıyla kullandıktan sonra Katılımcı, ilgili Uygulama sağlayıcısının 
www.microsoft.com/redeem adresindeki web sitesini ziyaret ederek Game Pass'i 
etkinleştirmek için yeni bir hesap açmalı veya mevcut hesabına giriş yapmalıdır. 

ii. Yeni bir hesap açarken Katılımcının Xbox Game Pass hüküm ve koşullarına uymayı kabul 
etmesi gereklidir: "Xbox Game Pass kodlarınızı microsoft.com/redeem adresinde kullanın. 
Kredi kartı gereklidir. Promosyon süresi sona erdikten sonra, üyelik İptal edilmediği sürece her 
ay o zaman geçerli normal üyelik ücreti tahsil edilecektir. Xbox (beta) uygulaması ve Windows 
10 (güncellemeler dahil) gereklidir. Windows 10 S modu ve ARM cihazlarında desteklenmez. 
Oyun kataloğu belirli zamanlarda değişiklik gösterebilir. DLC ayrıca satılır; bir oyun Xbox Game 
Pass'ten çıkarılırsa veya üyeliğiniz biterse DLC'yi kullanabilmek için oyunu ayrıca satın almanız 
gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. www.xbox.com/gamepass. Sınırlama: Her kişi/hesap için bir 
kod kullanılabilir.   

iii. Uygulama, Katılımcının Microsoft hesabında görünür ve Katılımcı Uygulamayı Katılımcının 
Microsoft hesabından oynayabilir.  Katılımcı, Uygulamayı oynamak için Uygulamaya Microsoft 
yazılımından erişecektir.   

iv. Uygulama henüz resmi olarak piyasaya çıkmamışsa, Uygulama Katılımcının Uygulamayı 
oynayabileceği çıkış tarihine kadar kilitli kalacaktır. 

v. İnternet bağlantısı gereklidir.  
vi. UYGULAMA SAĞLAYICISININ WEB SİTESİ VE UYGULAMA, KATILIMCININ YEREL DİLİNDE 

SUNULMAMIŞ OLABİLİR. Geçerli Uygulama sağlayıcı portalı için kullanıcı hesabı ve Uygulama 
sağlayıcının hüküm ve koşullarının kabulü gereklidir. Uygulama sağlayıcı ek kısıtlamalar 
getirebilir. 

c. Uygulamalara erişmek ve oyun oynamak için gereken teknik özellikler Uygulama sağlayıcısının web 
sitesinde bulunabilir. 

http://www.microsoft.com/redeem
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6. GENEL KOŞULLAR 

a. Uygunluk 
i. Kampanya, Kampanya Süresinin başlama tarihinde en az bulundukları ülkedeki reşit olma 

yaşında veya en az 18 yaşındaki (hangisi büyükse) katılımcılara ("Katılımcı") açıktır.   
ii. Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus, Burma, Küba, Kuzey Kore, Rusya, Suriye, Sudan, Venezuela, 

ve İran veya Uygulamaların dağıtımının kanun veya ihracat kısıtlamaları ile ya da başka 
şekilde yasaklandığı, Uygulamaların mevcut olmadığı veya Kampanyanın yasaklandığı 
herhangi bir ülkede ikamet edenler Kampanyaya katılamaz. Promosyonu Düzenleyenin, 
iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin ve ajanslarının çalışanları, bu çalışanların yakın akrabaları 
(ebeveynler, çocuklar, kardeşler ve eşler) ve bunlarla aynı evi paylaşanlar Kampanyaya 
katılamazlar. 

iii. AMD kendi takdir yetkisi dahilinde Katılımcının Kampanyaya katılımı veya bir Uygulamanın 
alınmasının yerel kanunlara aykırı olduğuna ya da AMD ve/veya diğer bir tarafın itibarına 
zarar verdiğine karar verirse, herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. 

b. Koşulların Kabulü 
i. İlgili kanunların sağladığı yasal sınırlar dahilinde, Katılımcı Kampanyaya katılarak bu Koşullara 

bağlı olduğunu kabul eder. 
ii. Promosyonu Düzenleyenin, Kampanyanın bir kısmına veya tamamına ilişkin verdiği tüm 

kararlar nihai ve bağlayıcı karar niteliğindedir. 
c. Sınırlamalar 

i. Sınır: Her bir geçerli AMD ürünü için bir (1) Uygulama.  
ii. Sınır: Her bir e-posta adresi veya kişi için bir (1) Uygulama. 

iii. Sınır: Her bir hane halkı için üç (3) Uygulama.  
iv. Sınır: Uygulama, satın alma işleminin yapıldığı ülkede kullanılmalıdır. 

d. Sorumluluk Reddi 
i. Promosyonu Düzenleyen aşağıdakilerden sorumlu değildir ve Katılımcı, Promosyonu 

Düzenleyeni aşağıdaki konularda ibra ve tazmin eder:  
1. Katılımcının verdiği geçersiz, hatalı veya ulaşılamayan e-posta adresleri ya da iletişim 

bilgileri;  
2. Kayıp, geç kalınmış, eksik, geçersiz, değiştirilmiş, okunamaz hale gelmiş veya yanlış yere 

gönderilmiş kayıt formları veya gönderimler;  
3. Katılımcının Kampanyaya katılmasına engel olacak herhangi bir teknik hata, donanım, 

yazılım, sunucu, internet sitesi hatası veya diğer hata ya da hasar;  
4. Uygulamayı indirirken veya kullanırken ya da bir Kupon Kodunu kullanırken Katılımcının 

bilgisayarında ve/veya Geçerli AMD Ürününde oluşabilecek herhangi bir hasar;  
5. Her türlü vergi mükellefiyeti tamamen katılımcıya aittir ve katılımcı tarafından 

karşılanmalıdır;  
6. Bir Uygulamanın işlevselliği veya erişilebilirliği;  
7. Uygulamayla ilişkili virüsler ve zararlı yazılımlar veya 
8. Veri sızıntıları da dahil olmak üzere bir Uygulamayla ilişkili tüm sızıntılar.  Katılımcı 

(Promosyonu Düzenleyen ve Katılımcı arasında olduğu gibi), Uygulamanın Promosyonu 
Düzenleyen tarafından verilen hiçbir garanti olmaksızın olduğu gibi verildiğini 
ve promosyon sponsoru tarafından sağlanan Uygulamaya ilişkin garantilere ve belgelere 
uygun olduğunu kabul eder. 

ii. Promosyonu Düzenleyen; Kampanyaya Katılan Perakendecilerin yaptığı, Kupon Kodu ve 
Uygulamanın bulunması ile ilgili açıklamalar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu 
Hükümlerle ters düşen açıklamalara bağlı değildir ve bu açıklamalardan sorumlu değildir. 

e. Hukuk Seçimi/Anlaşmazlıklar 
i. Geçerli kanunların kati hükümlerinin izin verdiği azami ölçüde, bu Hükümlerin veya Katılımcı 

ve Promosyonu Düzenleyenin Kampanya ile bağlantılı yükümlülüklerin oluşturulması, 
geçerliliği, yorumlanması ve yürütülebilirliğine ilişkin tüm sorun ve sorular, yasaların Teksas 
Eyaleti dışında bir yargı yetkisi dışında uygulanmasına neden olacak hukuk seçimi veya hukuk 
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kuralları çatışmasına (Teksas Eyaleti veya diğer bir yargı yetki bölgesi) izin vermeden Teksas 
Eyalet kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. 

ii. Geçerli kanunların kati hükümlerinin izin verdiği azami ölçüde, bu Kampanya veya verilen 
Kupon Kodu ile bağlantılı ya da bunlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar, iddialar ve dava 
nedenleri, toplu davaya başvurmadan Amerika Birleşik Devletleri Batı Teksas Bölge 
Mahkemesi'nde ya da Travis County, Teksas'taki Teksas Eyalet Mahkemesi'nde ayrı ayrı 
çözülecektir. 

iii. Bazı yetki bölgelerinde, belirli kanuni yolların ve tazminatların sınırlandırılmasına izin verilmez, 
bu nedenle bu hükümler sizin için geçerli olmayabilir. 

f. Fesih 
i. Geçerli kanunların kati hükümlerinin izin verdiği azami ölçüde, Promosyonu Düzenleyen, 

önceden haber vermeksizin Kampanya Hükümlerini feshedebilme hakkını saklı tutar.  
Promosyonu Düzenleyen, Kampanyanın ilgili yasalar çerçevesinde vergilendirildiği, 
düzenlendiği, yasaklandığı ya da sınırlandırıldığı yerlerde Promosyonu geçersiz kılabilir. 

g. Kişisel Bilgiler 
i. Bu Kampanyanın bir parçası olarak gönderilen tüm kişisel bilgiler, Advanced Micro Devices Inc. 

ve Kanada'daki acenteleri tarafından, bu Kampanyayı Advanced Micro Devices Inc.’in gizlilik 
politikasına uygun şekilde yönetmek amacıyla toplanıp işleme konacaktır. Katılımcı bunu bilir 
ve kabul eder. Katılımcı; Katılımcıların hakları, Katılımcıların kişisel bilgilerinin Advanced Micro 
Devices, Inc. tarafından nasıl ele alınacağı ve Advanced Micro Devices, Inc. iletişim bilgileri gibi 
diğer detayları Promosyonu Düzenleyenin gizlilik politikasında bulabilir (bkz. 
https://www.amd.com/en/corporate/privacy). 

ii. Katılımcı bu Kampanyaya katılarak, Katılımcının kişisel bilgilerinin bu Koşullarda belirtilen 
amaçlar için, Katılımcının ülkesindeki kişisel bilgi koruması düzeyinin aynısını sağlamayabilecek 
olsa da yaşadığı ülkenin dışında bulunan sunuculara aktarılıp saklanmasını ve AMD için veya 
AMD'nin üçüncü taraf acenteleri ya da tedarikçileri için Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 
ekipler tarafından işlenebilmesini kabul eder.  Katılımcı, bu aktarım, saklama ve/veya işlemleri 
onaylar ve AMD'nin bu tür bilgilere güvenli ve AMD'nin Gizlilik Politikasına uygun şekilde 
muamele edilmesini sağlamak üzere makul ve gerekli adımları attığını kabul eder.  Katılımcının 
kişisel bilgilerinin kullanılması konusunda soruları/endişeleri varsa veya kişisel bilgileri ile ilgili 
haklarını kullanmak istiyorsa, AMD İletişim Tercihi Merkezi'ne memberservices@amd-
member.com adresinden veya AMD Web Services Team, 1 Commerce Valley Dr. East, 
Markham, ON L3T 7X6, Kanada adresinden posta ile ulaşabilir. 

iii. Toplanan kişisel bilgiler; adı, soyadı, e-posta adresi, posta adresi, ülke, eyalet veya ilden oluşur 
ve: (a) Kampanyayla ilgili olarak katılımcıyla bağlantı kurmak; ve (b) Katılımcı AMD'den daha 
fazla bilgi almayı seçerse, Katılımcıya ilave bilgi göndermek amacıyla kullanılır.  Katılımcılar 
belli durumlarda; kişisel bilgilerine erişim, kişisel bilgilerini düzenleme ve geri çekme ve veri 
toplanmasına karşı çıkma hakkına sahiptir.  Bu hakkını kullanmak isteyen Katılımcı 
support@amdrewards.com adresine yazılı olarak başvurabilir.  

iv. AMD; kişisel bilgileri, gerektiğinde: (a) Kampanyayı yönetmek ve Uygulamayı vermek; (b) 
devlet otoritelerinin yasal gerekliliklerine uymak; (c) AMD'nin haklarını veya mülkiyetini 
korumak ve savunmak ve (d) bu Koşulları yürürlüğe koymak dışında hiçbir üçüncü tarafla 
paylaşmayacaktır. 

v. YALNIZCA AVRUPA EKONOMİK ALANI'NDAKİ (AEA) KİŞİLER İÇİN: Katılımcı şunları kabul 
etmektedir: 

1. Katılımcı, Katılımcının kişisel verileriyle ilişkili kişisel bilgilerinin AMD tarafından 
kullanılmasına verdiği onayı istediği zaman geri alabilir fakat bu durum AMD'nin (a) 
geri almadan önce verilen onaya bağlı veya (b) yasal ticari menfaatler (bu menfaatler 
arasında AMD ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin pazarlaması ve tanıtımı da yer alır) 
için yaptığı işlemlerin meşruluğunu etkilemez. 

2. Katılımcı, AMD'nin elinde bulunan Katılımcının kişisel bilgileri üzerinde bazı istisnalara 
tabi olarak belirli haklara sahiptir. Katılımcı bazı istisnalara tabi olarak kişisel bilgilerine 
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erişim talep etme, düzeltme, silme veya kullanılmasına karşı çıkma ya da erişimi 
kısıtlama ve veriyi taşıma hakkına sahiptir; 

3. Katılımcı, AMD'nin elinde bulunan kişisel bilgilerinin makine tarafından okunabilir 
biçimde bir kopyasını alma veya başka bir yere aktarılmasını isteme hakkına sahip 
olabilir. 

4. Katılımcıya ilişkin kişisel bilgiler, AMD tarafından bilgilerin toplandığı pazarlama ve 
tanıtım çalışmalarını tamamlamak için gereken süre boyunca saklanacaktır. 

5. Katılımcı, Katılımcıya ait kişisel bilgilerin AMD tarafından kullanılma yönteminden 
memnun değilse, AEA üyesi bir ülkenin veri denetleme kurumuna şikayette bulunma 
hakkına sahiptir. 
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