Endgame Yarışması Resmi Kural, Hüküm ve Koşulları
Versiyon: Türkiye
Endgame yarışmasına (“Yarışma”) katılarak bu Resmi Kurallar, Hüküm ve Koşullar’a (“Resmi
Kurallar”) tabi olduğunuzu ve her yönüyle bu kurallara uyacağınızı kabul eder ve razı
olursunuz. Yarışma Süresi boyunca (aşağıda açıklanmıştır) Resmi Kuralları takip etmek sizin
sorumluluğunuzdur. Resmi Kurallar Yarışma Süresi boyunca www.endgamerules.com
(“Resmi Web sitesi”) adresinde olacaktır.
Yarışmayı geçerli olarak kazanmak için bu Resmi Kurallar’a uymalısınız. Bu Resmi Kurallar’ı
veya herhangi bir ilgili yasa, kural veya düzenlemeyi (herhangi bir yazılım veya diğer lisansın
gizlilik veya siber güvenlik kural, hüküm ve koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlanmamış olmak
üzere) (“Geçerli Yasa”) ihlal etmek, ihlal etmeye teşebbüs etmek veya kurallara uymamak
yarışmadan diskalifiye olmanıza ve İlgili Yasa’ya karşı yükümlü olmanıza neden olabilir.
Yarışmada şans faktörünün hiçbir rolü yoktur.
KAYIT
Endgame: Çağrı romanı dünyanın herhangi bir yerinde saklı bir anahtarın aranması
üzerinedir. Yarışma birçok bulmaca ve ilgili ipuçlarından oluşurken romanın basılı versiyonları
(“Kitap”) Yarışma’nın 1. Evresi’nde (aşağıda açıklandığı gibi) kullanılan bazı ipuçları ve
bulmacaları içermektedir. Yarışmaya katılmadan önce katılımcılar www.keplerfuturistics.com
adresinde yarışma için kayıt yaptırmalıdır ve Yarışma kaydı için istenen tüm bilgileri
ulaştırmalıdır. Yarışmaya katılım için (i) Kitap; (ii) internet erişim ve kullanımı ve (iii) standart
bir Google internet hesabı gereklidir. Yarışma boyunca süreciniz Third Floor Fun, LLC
(Sponsor) tarafından takip edilecektir ve Yarışma boyunca sürecinizle ilgili bilgilere
ulaşabileceğiniz bir web sitesi size sunulacaktır. Bu tür bilgilere ulaşmak için Google internet
hesabınızla oturum açmış olmalısınız.
Kitap ile ilgili mobil cihaz uygulamaları ile bağlantılı satın alımlar katılımcıların Yarışma’da
ilerlemesine yardımcı olmayacaktır. Yarışmaya katılmak veya kazanmak için kitapla ilgili
mobil cihaz uygulamaları tarafından sunulan oyunları indirmeniz veya oynamanız şart
değildir. Mobil cihaz uygulamaları üzerinden yapılan tüm satın alımların hiçbiri Yarışma’da
size ek ipucu sağlamaz veya Yarışma’yı kazanmanızda yardımcı olmaz.
KURALLAR
Yarışma Third Floor Fun, LLC (“Sponsor”) tarafından sunulmaktadır. HarperCollins Publishers
L.L.C. (“Amerikalı Yayımcı”) veya başka bir yayımcının (Pena Yayınları) yetki alanı yoktur.
(Amerikalı yayımcı ile birlikte “Yayımcılar”) Yarışma’nın katılımcısı, sponsor veya yöneticisi
olmadıkları gibi Yarışma’nın yürütülmesinden de sorumlu değillerdir.
Kitap içinde bulunan ipuçları Kitap’taki bulmacaları çözmek için kullanılabilir. Kitap’ta
bulunan ipuçları sizi Kitap’ta yer almayan bulmacalara yönlendirebilir veya ipuçları; metne ait
ipucu, görsel ipucu, kod şifre ve/veya arama sonuçlarına, görsel sonuçlarına, harita
koordinatlarına, bağımsız web sitesine ve/veya sosyal medyaya yönlendiren ipuçları olabilir.
Kitap ipucu olarak yorumlanabilecek ama ipucu olmayabilecek bilgiler içerebilir. Yarışma

bulmacalarını çözmek için hangi bilgilerin faydalı olacağını belirlemek size kalacaktır. Her
katılımcı aynı bulmaca ve ipuçlarını alacaktır (ancak aşağıda anlatıldığı gibi katılımcıların
bulmacaları çözerken ki hızına bağlı olarak bazı katılımcılara bulmaca ve ipuçları daha erken
gönderilecektir). Romanın sesli kitap versiyonları Yarışma bulmacasını çözmek için gerekli
olan görsel ipuçları içermez.
Her ne kadar Sponsor tarafından, Yarışmaya katılımınızı sağlamak için verilen bilginin tam ve
doğru olması için çaba gösterilmiş olsa da bazı Yarışma ipuçları ve bulmacaları yanlış ve hatalı
görünebilir. Bazı bilgiler faydalı görünebilir ama bu, bunların ipucu olduğunu göstermez.
Ancak kasıtsız olarak hatalar olabilir. Sponsor dikkatsizlikten kaynaklanan bir hata bulursa
hatayı düzeltmek için ticari olarak makul çabayı sarf edecektir. Hatalı olduğunu
düşündüğünüz bir şey bulursanız bu Kurallar’ın son kısmında yer alan iletişim bilgisini
kullanarak Sponsor’u bilgilendirebilirsiniz.
Her bir bulmacanın çözümü en sonunda nihai bulmacaya erişinceye kadar bir başka
bulmacaya yönlendirecektir. Yarışmayı kazanmak için çözülmesi gereken bazı bulmacalar 7
Ekim 2014 (“Başlangıç Tarihi”) tarihinde açık olmayacaktır. Buna göre kullanılabilir son
bulmacanın çözümü Yarışmaya dâhil olan tüm bulmacaların çözüldüğünün göstergesi
değildir. Yarışmanın bulmacaları Yarışma Süresi boyunca iki evrede açıklanacaktır. Yarışmanın
ilk evresi (1. Evre) Başlangıç Tarihi’nde başlar.
Yarışmanın ikinci evresi (“2. Evre”) üç aşamaya bölünecektir ve her bir aşama ile ilgili
bulmacalar üç ayrı tarihte açıklanacaktır. Bu bulmacaların ilk kez açıklanacağı tarih sadece
Sponsor tarafından belirlenecektir. Bu tarihler katılımcının Yarışma kaydı sırasında
sağlayacağı iletişim bilgisi kullanılarak katılımcılara bildirilecektir. Bir katılımcının 2. Evre’nin
her bir aşamasındaki bulmacalara erişimi bundan önceki Evre’nin veya Yarışma aşamasının
bulmacalarını diğer katılımcılara göre ne zaman çözdüğüne göre belirlenecektir. Bulmacaları
daha hızlı çözen katılımcılar bir sonraki Evre veya aşamaya, bulmacaları daha sonra bitiren
katılımcılara göre daha hızlı erişimle ödüllendirilecektir. Bir sonraki bulmacaya erken erişim
1:10 oranı ile belirlenecektir. Yarışmanın bir sonraki aşamasına erken erişim hakkına sahip
olan tüm katılımcılara bu erken erişim sağlandıktan sonra geri kalan tüm katılımcılara bir
önceki Evre veya aşamadaki tüm bulmacaları başarılı biçimde çözmelerinin ardından bu
ileriki aşamaya erişim sağlanacaktır. Örneğin C Oyuncusu 2. Evre’nin 1. Aşama’sını (i) 2.
Evre’nin 2. Aşama’sının ilk bulmacasının erişilebilir olduğu tarihten sonra ve (ii) 2. Evre’nin 2.
Aşama’sına erken erişim hakkı kazanan tüm katılımcılar bu tür bir erken erişimi aldıktan
sonra bitirirse 2. Evre’nin 2. Aşama’sının ilk bulmacasına erişim almak için beklemek zorunda
değildir; C Oyuncusu 2. Evre’nin 2. Aşama’sının ilk bulmacasına anında erişim alacaktır.
2. Evre’deki bulmacaların, Yarışma’nın bir sonraki aşamasındaki ilk bulmacaya nasıl erişileceği
de dâhil olmak üzere açıklanma tarihleri ile ilgili bilgiler Sponsor tarafından katılımcının
Yarışma kaydı sırasında sağlayacağı iletişim bilgisi kullanılarak katılımcılara bildirilecektir.
Sponsor, doğrudan veya dolaylı ana şirketleri, yan kuruluşları, üyeleri ve bunların her birisinin
direktörleri, yöneticileri, çalışanları ve ajansları (hepsi “Sponsor Taraflar”), distribütör, web
tasarımcıları, reklamcılar, icra makamları, sigorta ajansları, yargı ajansları, Yarışma’nın idari,
geliştirme, yürütme ve uygulamasına dâhil olmuş, Büyük Ödül’ü (aşağıda anlatıldığı üzere)
sergilemek üzere anlaşmalı Sponsor da (bu Resmi Kurallar’ın yayınlanmasıyla Desert Palace,
Inc. Olarak Caesars Palace) dâhil olmak üzere sınır olmaksızın her şirket, herhangi biri ve

onların ayrı ayrı ortak, şube ve ilişkili şirketleri (hepsi Yarışma Tarafları) ve Yayımcılar’ın
Yarışma’nın tüm ya da bir kısmının tüm katılımcılara aynı anda ulaştırılamaması veyahut da
bir katılımcıya Yarışma’nın belli bir kısmıyla ilgili bölüm açık tutulduğu andan itibaren
katılımcının Yarışma’nın o bölümü başlayamaması (nedeni ne olursa olsun) ile ilgili hiçbir
sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Şüpheye mahal vermeksizin Büyük Ödül’ü sergilemek
üzere anlaşmalı olan taraf (bu resmi kuralların yayınlanmasıyla Desert Palace, Inc olarak
Caesars Palace) ve/veya burayla ilişkili şirketler Yarışma Taraf’ıdır; bu yarışmanın Sponsoru
değildir ve Yayımcılar Yarışma Tarafı değildirler. Kitap ile ilgili mobil cihaz uygulamaları
üzerinden satın alımlar katılımcıların bulmacalara erişim kazanmasına izin vermez veya
katılımcıya Yarışmada ilerlemesi için yardımcı olmaz.
Yarışmanın tüm bulmacalarını çözen ilk geçerli kişi Büyük Ödül’e ulaşımı sağlayacak anahtarı
alacaktır. Ne anahtar ne de Büyük Ödül Yarışma’ya katılmanın herhangi bir konumu, nesneyi,
yeri veya yüzeyi bozmayı, rahatsız etmeyi, tahrif etmeyi veya izinsiz girmeyi gerektiren veya
içeren bir konumda değildir. Bulmacalar sadece kendi kişisel zekâ ve becerilerini kullanılarak
çözülebilir. Yarışmada şansın bir rolü yoktur.
Yarışma’ya (i) bir diğer katılımcıyı bozguna uğratacak, (ii) bir diğer katılımcı veya kişiyi
kızdıracak, taciz eden, tehdit eden veya rahatsız edici görünebilecek veya (iii) bir diğer
katılımcıya göre size haksız avantaj sağlayacak (Yarışma’da kullanılan web sitelerini ve/veya
elektronik ortamı “hacklemek” girişiminde bulunmak da dâhil ve bununla sınırlı olmayarak)
biçimde katılırsanız Yarışma’dan hemen diskalifiye edilebilirsiniz. Yarışmaya dâhil
bulmacalara (veya kısmen) çözüm olduğunu düşündüğünüz şeyleri ortam ne olursa olsun
hiçbir şekilde açıklamayacağınızı açıkça kabul edersiniz. Bir önceki cümlenin içeriğine
uymamanız Yarışma’dan anında diskalifiye edilmenizle sonuçlanabilir. Yarışma’ya katılımda
sadece tek bir Google internet hesabı kullanabilirsiniz. Birden fazla Google internet hesabı
kullanmak Yarışma’dan hemen diskalifiye edilmenizle sonuçlanacaktır.
GEÇERLİLİK
Yarışma Sponsor (i), Sponsor Taraf (ii), Yarışma Tarafı (iii) veya Yayımcı (iv) ile ilişkili direktör,
amir, çalışan, veya ajansa (veya direktörün, amir veya ajansın aile ya da hane üyesine) açık
değildir.
Yarışma’ya katılmak için en az on üç (13) yaşında olmalısınız. Ancak yaşadığınız yerde kanuna
uygun olmanız için daha yüksek bir yaş gerektiriyorsa geçerlilik için bu yüksek yaş gerekliliği
uygulanacaktır. Yaşadığı yerdeki kanuna göre reşit olma yaşına ulaşmayan kişiler Yarışma’ya
katılmak için ebeveyn veya yasal veli izni almalıdır. Büyük Ödül’ü kazanmaya uygun olmak
için Yarışma’nın kazananı veya kazananın ebeveyni veya yasal velisi, uygun biçimde, Sponsor
tarafından istendiği takdirde ve zamanda W-9 Formu’nu (aşağıda belirtildiği gibi),
Beyanname’yi (aşağıda belirtildiği gibi) imzalamalı ve ilgili yasada izin veriliyorsa Geçmiş
Kontrolü’ne (aşağıda belirtildiği gibi) (tüm bu belgeler “Ödül Belgeleri” olarak
bahsedilecektir) tabi olmalıdır. Ödül Belgeleri aşağıda tanımlanan zaman dâhilinde Sponsor’a
ulaştırılmalıdır.
Kitap, kitabın satıldığı her yerden herhangi bir kişi tarafından satın alınabilir. Ancak
Yarışma’ya katılmanızın uygunluğu yaşadığınız yerdeki Geçerli Yasa ve bu Resmi Kurallar

tarafından belirlenecektir. Yarışmaya katılmanın Geçerli Yasa’yı ihlal ettiği yerlerde
yaşayanlar için Yarışma’ya katılım hükümsüzdür.
KAZANAN NASIL BELİRLENİR
Tüm bulmacaları çözen, anahtarı alan ve Sponsor tarafından aşağıda ileri sürülen biçimde
onaylanan ilk katılımcı Büyük Ödül’ü içeren kutuyu açabilecektir. Yarışma Başlangıç
Tarihi’nden (i) tüm bulmacaların çözüldüğü, anahtarın alındığı ve kazananın onaylandığı
zamana veya (ii) 7 Ekim 2016 tarihine kadar (“Bitiş Tarihi) (“Yarışma Süresi”) devam
edecektir. Sponsor, Yarışma’da tüm bulmacaları çözen ilk kişiyle kayıt olduğunda vermiş
olduğu bilgileri kullanarak kontak kuracaktır. Gerekli görüldüğünde, geçerli bir katılımcının
Yarışma’nın kazananı olduğu duyurulana kadar Sponsor, Yarışma’daki tüm bulmacaları çözen
kişilerle bitirme sırasıyla kontak kuracaktır. Sponsor Yarışma’nın galibini kamuya duyurana
kadar, Sponsor’un kontak kurduğu kişiler Yarışma Süresi boyunca sosyal medya kanalları,
blog ya da diğer medya platformları üzerinden tüm bulmacaları çözdüğünü ya da
bulmacaların çözümü üzerine Sponsor tarafından kendisiyle temasa geçildiğini duyuramaz.
Büyük Ödül sadece bir kazanana verilecektir. Bitiş Tarihi’ne kadar hiçbir katılımcının tüm
bulmacaları çözememesi durumunda, burada belirtilen geçerlilik koşullarına tabi olarak,
Sponsor’un iç takip sistemlerine uygun olarak Sponsor tarafından Yarışma Süresi içinde en
çok ilerleyene göre bir kazanan belirlenecektir. Sürecin onaylanması için bir kazanan
gereklidir ve Sponsor’un tek koşulu Yarışma’ya dâhil tüm bulmacaların başarılı biçimde
tamamlanmasıdır. Bir beraberlik durumunda beceriye dayanan, eşitliği bozan bir bulmaca
verilecektir. Geçerliliğini sürdürmek için kazananın (ve ebeveynleri veya yasal velisi) Ödül
Belgeleri’ni ulaştırması gerekecektir.
Yarışmayı sadece bir kişi kazanabilir. Buna uygun olarak katılımcılar arasında iş birliği
kesinlikle yasaktır. Yine de daha önce belirtilen yasak ifadesine rağmen Yarışma’da işbirliği
yapan katılımcılar, Yarışma’ya katılarak, Sponsor Tarafları birbirleri arasında olabilecek tüm
anlaşma ve sözleşmelere karşı yükümlü kılamaz. Herhangi bir nedenle herhangi bir Sponsor
Taraf, iş birliği yapan taraflar arasındaki bir anlaşmaya bağlı olarak herhangi bir masraf veya
harcamaya maruz kalırsa, tüm yasal masraf ve harcamalar dâhil, tüm işbirliği yapan taraflar,
Sponsor Taraf’a bu tür harcama ve masrafların her birini ve tamamını tazmin etmeyi bir
arada veya yalnız olarak kabul ederler.
BÜYÜK ÖDÜL
Yarışmanın Kazananı (“Büyük Ödül”) olarak 11 Ağustos 2014 itibariyle yaklaşık 500,008 ABD
doları değerinde altın para alacaktır. Büyük Ödül verildiği gibi kabul edilmelidir ve nakit
ikamesi yoktur. Büyük Ödül dışında bir ödül olmayacaktır.
Büyük Ödül’ü kazanmaktan kaynaklanan tüm vergi yükümlülükleri sadece Yarışma’yı
kazananın sorumluluğudur. ABD dışı ülkelerde Büyük Ödül veya bir kısmı uygun vergilerin
ödendiği veya alıkonduğuna dair onay alınana kadar bekletilebilir. Muhtemel Büyük Ödül
kazananı kendisine Sponsor tarafından Yarışma’nın kazananı olabileceği bildirildikten 5 iş
günü içerisinde İç Gelir Hizmeti (“IRS”) W-9 Formu’nu (ilgili geçerli yasa tarafından benzer
amaçla Sponsor’un istendiğini varsaydığı diğer ilgili vergi bildirim formu ile birlikte , “W-9
Formu”) imzalamalı ve Sponsor’a sunmalıdır. Büyük Ödül’ün alındığı vergi yılının sonunda
Büyük Ödül kazananına bir gelir vergisi amacı ile Büyük Ödül’ün değerine eş bir miktarın

bildirildiği bir IRS Form 1099 (ve/veya kazananın yaşadığı ülkeye bağlı olarak diğer ilgili belge)
verilecektir. Büyük Ödül kazananı Büyük Ödülü IRS veya Geçerli Yasa ile uyumlu olarak diğer
ilgili vergi yetkililerine bildirmelidir. Muhtemel Büyük Ödül kazananı (i) gerekli süre içinde W9 Formu’nu imzalayıp vermezse veya (ii) Büyük Ödül kazananı eşsiz, kişisel ve geçerli bir
sosyal güvenlik numarasına veya ilgili yasaya göre eşdeğerine sahip değilse, (iii) vergiye
düzgün bir şekilde kayıtlı değilse, (iv) kendi bölgesinde vergi düzenlemeleriyle tam uyumlu
değilse, Sponsor’un (veya onun adına herhangi bir tarafın) Büyük Ödül’ün kabulü ile ilgili
vergi yükümlülüğünü bildirebilmesi için Büyük Ödül’ü kazananın Büyük Ödül ile ilgili tüm
haklarına el konulmuş sayılacak ve Sponsor’un iç takip sistemlerine uygun olarak Sponsor
tarafından Yarışma Süresi içinde en çok ilerleyene göre bir alternatif kazanan belirlenecektir.
Büyük Ödül kazananı Büyük Ödül’ü kazanmak ve kabul etmekle ilgili çeşitli vergi içerikleri ile
ilgili bağımsız vergi danışmanlığı almalıdır.
Yarışmanın kazananı Büyük Ödül’ü almak için izne çıkabilmeli ve seyahat edebilmelidir.
Büyük Ödül’ü almak için düzenlemeleri yapmak kazananın tek sorumluluğudur ve bununla
birlikte gelecek tüm masraflar kazananın tek masrafı ve harcaması olacaktır. Kazanan Büyük
Ödül’ü kurtarmak için gerekli kendi seyahat ve kalacak yer masraflarını karşılamalıdır. Ancak
Büyük Ödül’ü alması için Yarışma’yı kazanandan Sponsor tarafından istenecek bir masraf
veya ücret yoktur.
AÇIKLIK VE GİZLİLİK
Muhtemel Büyük Ödül kazananının Geçerlilik ve Yükümlülük ve Açıklık Açıklaması
Taahhütnamesi (“Taahhütname”) düzenlemesi gereklidir. Taahhütname kazananın Yarışma
için tüm uygunluk gereksinimlerini karşıladığını ve Geçerli Yasa’yı ihlal etmediğini onaylar.
Muhtemel Kazananın Geçerli Yasa’yı veya Yarışma’nın herhangi bir kural, hüküm veya şartını
ihlal ettiği bulunursa kazanan takdire göre diskalifiye edilebilir ve böyle bir durumda Büyük
Ödül bu kişiye verilmeyecektir. İhlal Yarışma’daki diğer katılımcılara göre kazanana avantaj
sağlıyorsa diskalifiye gerçekleşir. Kazananın yaşadığı yerdeki yasaya göre reşit olmaması
durumunda kazananın Büyük Ödül’ü talep etmesi için reşit olmayan kişinin ebeveynleri veya
yasal velisinin Taahhütnameyi düzenlemesi gerekir. Kazananın reşit olmaması durumunda
kazanan veya ebeveynleri veya yasal velisi Taahhütname’yi imzalamayı beş iş günü içinde
reddederse muhtemel kazanan diskalifiye edilir. Diskalifiye durumunda tüm bulmacaları
çözen, anahtarı alan ve Sponsor tarafından onaylanan bir sonraki kişi kazanan ilan edilir,
başka hiçbir katılımcının Bitiş Tarihine kadar tüm bulmacaları çözememesi durumunda, bu
belgedeki diğer uygunluk koşullarına göre Sponsor’un iç takip sistemlerine uygun olarak
Sponsor tarafından Yarışma Süresi içinde en çok ilerleyene göre bir kazanan belirlenecektir.
Geçerli Yasa’ya göre, Büyük Ödül kazananı Sponsor Taraflara, kazananın suret, görsel,
görünüm, ses, isim ve/veya buna ve türevlerine dayanan her türlü malzemeyi (“Suret”) şu
anda bilinen veya bundan sonra ortaya çıkacak herhangi bir biçimde veya ortamda tüm ticari
ve ticari olmayan kullanımlar için tam devredilebilir, kesin, dünya çapında, ebedi ve geri
alınamaz hak ve izni verecektir. Kazanan Yarışma’yı kazanması ile ilgili tüm açıklığı Ödül
Belgeleri’nin düzenlenmesinin tek ve tam karşılığı olarak kabul edecektir ve kazananın
Suret’inin kullanımı ile ilgili haklarından feragat edecek ve ek tazminat veya hizmet karşılığı
talep etme hakkına sahip olmayacaktır (böylesi bir feragat Geçerli Yasa ile yasaklanmamışsa,

bu durumda kazanan bu tür bir feragatin bedeli olarak sadece ve sadece Sponsor’un takdir
hakkına göre belirlenecek olan toplam Büyük Ödül’ün bir kısmını kabul edecektir). Kazanan
Sponsor Tarafların kazananın “manevi haklarını” veya diğer eşdeğer kanuni ve örf ve adet
hukukunu çiğneyecek bir eylemde bulunmasına veya kusurlu yapmasına razı olur.
Sponsor, Geçerli Yasa ile yasaklanmamışsa kazananın Kitap ve Yarışma ile ilgili reklam
etkinliklerine katılmasını zorunlu tutabilir. Yarışmayı kazananın, sadece Sponsor’un takdirine
bağlı olarak, uygunluğu onaylamak veya, sadece Sponsor’un takdirine bağlı olarak bu kişinin
adının veya tasvirinin Kitap veya Yarışma reklamı veya tanıtımında kullanılmasının Sponsor’a
kamu nezdinde kötü şöhret, ayıplanma, skandal veya alaya neden olup olmayacağına veya
bunun dışında Sponsor, Kitap veya Yarışma için, sadece Sponsor’un takdirine bağlı olarak,
olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğini belirlemek için (“Geçmiş Kontrolü”) bildirmesi ve
işbirliği yapmasını zorunlu kılabilir. Bir Geçmiş Kontrolü geçerli yasa ile uyumlu olacaktır ve
yaşı on sekizin (18) altındaki hiç kimse Geçmiş Kontrolü’ne girmeyecektir. Sponsor Yarışma
kazananı ile ilgili her türlü reklam ve tanıtımı yürütmekten herhangi bir nedenle sakınma
hakkını saklı tutar.
Aksi bu Resmi Kurallar’da belirtilmediği sürece Sponsor tarafından Yarışma ile bağlantılı
olarak toplanan bilgiler Sponsor tarafından Resmi Web sitesinde yayınlanan gizlilik
politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Yarışma ile bağlantılı olarak toplanan bilgiler
Yarışma Tarafları, Sponsor Tarafları ve Yayımcılarla da dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere
Sponsor’un diğer ortakları ile (hepsi “Bilgi Alıcılar”) paylaşılabilir. Yarışma’ya katılarak Bilgi
Alıcılar’ına bu tür bilginin ilgili yasaya uygun ve o zaman Bilgi Alıcılar’ın gizlilik politikalarını
ihlal etmeyen tüm ve herhangi bir amaç için kullanma hakkında açıkça izin verirsiniz. Yarışma
Tarafları, Sponsor Tarafları ve Sponsor’un diğer ortaklarının Yarışma’da geçerli gizlilik
politikasının dışında kendi gizlilik politikaları olabilir. Sponsor, Yarışma ile bağlantılı olarak
ziyaret edecekleri diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını gözden geçirmesi için katılımcıları
destekler.
RET YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sponsor Taraflar ve Yayımcılar ve bunların direktör, yönetici, çalışan ve ajansları anahtarı
aramak da dâhil olmak üzere Yarışma ile ilgili tüm eyleminizle ilgili sorumluluk ve
yükümlülüğü açıkça reddederler ve Geçerli Kanunu ihlal etmeniz veya bir mülke zarar
vermeniz durumunda tüm yükümlülük ve hasardan tek başınıza sorumlu olacaksınız.
Yayımcılar Sponsor Tarafları değildirler.
Sponsor Taraflardan veya Yayımcılardan hiçbiri bu tür bir yarışmaya izin vermeyen bir kanun
alanında yaşamanız durumunda sorumlu veya yükümlü olmayacaklardır. Sponsor Tarafları,
Yarışma Tarafları veya Yayımcılardan hiçbiri siz veya bir başka kişinin Yarışma ile bağlantılı
yaptığı bir şeyin sonucundaki hiçbir risk, yükümlülük veya masrafı kabul etmez. Sponsor
Tarafları, Yarışma Tarafları veya Yayımcılardan hiçbiri Yarışma veya bu Resmi Kurallar ile ilgili
ve bunun sonucunda zarar, kişisel yaralanma veya ölümden yükümlü tutulmayacaktır.
Geçerli Yasa bu yükümlülük sınırlamasına veya küçük ve önemsiz veya dolaylı zararların hariç
tutulmasına izin vermiyor olabilir bu yüzden bu sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli

olmayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili tarafın yükümlülüğü Geçerli Yasa tarafından belirlenen
maksimum kapsam ile sınırlı olacaktır.
Sponsor Taraflardan veya Yayımcılardan hiçbiri Yarışmaya katılabilecek kişi, grup,
organizasyon, şirket, gözlemci veya diğerlerinin korunması için mali sorumluluk sigortası
sağlamayacaktır.
Sponsor Tarafları, Yarışma Tarafları veya Yayımcılar aşağıdakiler için hiçbir sorumluluk veya
yükümlülük kabul etmeyecektir: (i) katılımcı tarafından Yarışma için kayıt zamanında
sağlanan hatalı veya yanlış giriş bilgisi veya Yarışma ile ilgili hatalı, başarısız, bozuk veya
düzensiz elektronik veri; (ii) Yarışma’nın yürütülmesinin herhangi bir kısmında kullanılan
ekipman, sistem, ağ, hat, uydu, sunucu, bilgisayar veya sağlayıcı ile ilgili, nedeni ne olursa
olsun insan hatası, teknik arıza, başarısızlık, hata, ihmal, kesinti, silme, eksiklik, işlemde
gecikme veya iletişim hattı hatası; (iii) internet erişiminin olmaması veya ulaşılmazlığı veya bu
ikisinin herhangi bir bileşimi veya; (iv) Yarışmaya katılmaktan veya Yarışma ile ilgili
materyalleri indirmekten sonuçlanan veya bununla ilgili bir yaralanma veya sizin veya bir
başka kişinin bilgisayarı veya mobil cihazında hasar. Bilgisayar virüsü bulaşması, hata,
kurcalama, yetkisiz giriş, dolandırıcılık, teknik hata, ciddi hava koşulları (yağmur, fırtına, sel ve
deprem dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), yangın, patlama, doğal afet, ekipman hatası
veya mantıklı olarak Sponsor’un kontrolünde olmayan diğer nedenler veya bu Yarışma’nın
yönetim, güvenlik, adillik, dürüstlük ve düzgün yürütülmesini bozacak veya etkileyebilecek
nedenler de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi nedenle olursa olsun Yarışma
tamamlanıncaya kadar sürdürülemezse o halde Sponsor sadece kendi takdirine bağlı olarak,
katılımcılar veya üçüncü taraflara karşı başka yükümlülükler altına girmeden, Yarışma’yı bir
bütün olarak veya kısmen iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar.
Şu maddelerle bağlantılı olabilecek, kişi veya mülke karşı her türlü yaralanma, hasar veya
kayıp için Sponsor Taraflar, Yarışma Tarafları ve Yayımcıları, Geçerli Yasa’nın izin verdiği
maksimum kapsamda, tüm ve her bir yükümlülükten, kayıp, iddia, talep, dava hakkı veren
nedenler, yükümlülükler, anlaşmalar, hükümler, kayıplar, masraflar, denetimler, hasarlar,
ücretlerden (avukat ücreti, kurum için yasal ücretler, mesleki, tıbbi, uzman ve danışman
ücretleri, araştırma masraf ve harcamaları dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere) muaf
bırakırsınız: (i) Yarışma malzemelerinden herhangi birine erişmek; (ii) Yarışma’ya girmek veya
bir şekilde katılmak; (iii) Büyük Ödül’ün alınması, sahipliği, kullanımı veya kötü kullanımı; (iv)
Yarışma veya Yarışma içinde bir etkinlikle bağlantılı olarak hazırlık yapmak, katılmak veya
seyahat etmek; (v) Bulmacaları kişisel veya kolektif olarak (burada bulunan yasak ifadesine
rağmen) çözerken siz ve diğer katılımcılar arasındaki etkileşimler de dâhil ve bununla sınırlı
olmamak üzere diğer katılımcıların tüm ve her bir eylemi; (vi) bu Resmi Kurallar, Yarışma ile
ilgili duyurular ve Büyük Ödül kazananın ilanında yazdırma ve diğer hatalar; ve (vii) Sponsor
Taraflar, Yarışma Tarafları ve Yayımcılara ve bunların Yarışma ile ilgili ortaklarına verilen
Suret kullanımı veya diğer kullanım haklarına dayanan veya bunlarla ilgili herhangi bir
karalama, iftira, hakaret, gizlilik hakkının ihlali, tanıtım veya kişilik veya diğer tüm iddia ve
dava açma nedenleri.
Burada bahsedilen genel muafiyetlerle ilgili olarak, bu metin ile (i) şu anda bildiğinizden (veya
sizin doğru olduğuna inandığınız) madden farklı olabilecek ilgili gerçekler ve koşullar
olabileceği riskini kabul ettiğinizi ve (ii) Kaliforniya Medeni Kanunu’nun 1542 maddesinin ve

bu Resmi Kurallar içindeki muafiyetle ilgili benzer yasaların uygulanırlığından feragat
ettiğinizi açıkça kabul edersiniz.
Yukarıdaki ifadeye karşın, bu yukarıdaki muafiyet yetkili yasal merci tarafından herhangi bir
nedenle geçersiz veya hükümsüz kabul edilirse, Yarışma’ya girerek (i) Yarışma veya kazanılan
ödüller sonucunda veya bunlarla ilgili olarak tüm ve her bir anlaşmazlıkların, iddiaların ve
dava nedenlerinin grup davasına başvurulmadan kişisel olarak çözüleceğini, (ii) Yarışma’ya
girmek ile ilgili masraflar da dâhil ama hiçbir şekilde avukat ücretleri dâhil olmamak üzere
tüm iddialar, hükümler ve ödüllerin cepten çıkan gerçek masraf ve harcamalarla sınırlı
olacağını; ve (iii) hiçbir koşul altında ödül almanıza izin verilmeyeceğini, ve burada ceza,
küçük veya dolaylı hasarlar ve hasarların katlanması veya artması durumundaki tüm
haklarından feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Kazanan teslim edildikten sonra Büyük Ödül
için tüm kayıp ve hasar riskine katlanacaktır. Sponsor Büyük Ödül’ün görünüş, güvenlik veya
performansı ile ilgili hiçbir beyan veya garantide bulunmaz.
Bu muafiyet şu anda açık ve var olduğu bilinenlerin yanı sıra tüm bilinmeyen, öngörülmeyen,
beklenmeyen ve şüphelenilmeyen yaralanma, hasar, kayıp ve yükümlülükler ve bunların
sonuçlarını da kapsar ve içerir ve bunlar için de geçerlidir.
YORUM VE ANLAŞMAZLIKLAR
Resmi Kurallar Sponsor’un yorumuna tabidir ve Sponsor tarafından yapılan tüm yorumlar ve
verilen kararlar nihaidir. Resmi Kurallarla ilgili yapılan tüm yorumlar, açıklamalar veya
revizyonlar Resmi Web sitesine yollandıktan hemen sonra geçerli olacaktır. Yarışma’ya
katılmaya devam ederek veya ilgili mobil cihaz uygulamalarını ve web sitelerini kullanarak bu
tür yorum, açıklama ve revizyonları kabul ettiğiniz varsayılacaktır.
Aksi bu Resmi Kurallar’da belirtilmediği sürece siz ve Sponsor arasında bu Resmi Kurallar ve
Yarışma sonucunda veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlık, iddia veya ihtilaf başka bir şekilde
çözülemezse bu paragrafın ileriki bölümünde açıklandığı biçimde hakem kararına sevk
edilecek ve bu şekilde belirlenecektir. Hakemler JAMS tarafından New York, New York’ta, bir
hakem önünde o zaman geçerli JAMS Modern Hakemlik Kural ve Prosedürlerine uygun bir
hakem önünde yönetilecektir. Hakem tarafından belirlenen hakem kararının üzerine hüküm,
yargılama yetkisi olan tüm mahkemelerce verilebilir. Geçerli yasa bu tüm iddialar için bu tür
bağlayıcı hakemliği yasaklıyorsa (“Hakem Yoluyla Çözülmez İddialar”) Sponsor ve siz tüm
iddiaları Hakem Yoluyla Çözülmez İddialar için bağlayıcı olmamak ve diğer tüm iddialar için
bağlayıcı olmak koşulu ile hakemliğe göndermeleri gerektiğini kabul edersiniz.
Yasa aksini gerektirmedikçe hakemliğin maliyeti taraflar arasında eşit olarak bölünecektir.
Resmi Kurallar, Yarışma ve ilgili tüm ihtilaflar Birleşik Devletler ve New York Eyaleti yasalarına
tabidir. Hakem Yoluyla Çözülmez İddiaları mahkemeye taşıma amacı ile, herhangi bir
uygunsuz oturum iddiasında bulunmadan, New York, New York’ta bulunan eyalet ve federal
mahkemeleri tek yargılama yetkilisi ve mahkeme yeri olarak Kabul edersiniz.
TEMİNAT
Geçerli Yasa’nın izin verdiği en geniş kapsamda, Sponsor Tarafları, Yarışma Taraflarını ve
Yayımcıları, Yarışmaya katılmanızla veya bu Resmi Kurallarla ilgili eylemleriniz veya

eylemsizliklerinizden doğan veya bunların bütün olarak veya kısmen neden olduğu her
türden ve her yapıda tüm iddialar, talepler, dava nedenleri, yükümlülükler, hükümler,
anlaşma, kayıp, maliyet ve/veya kanun ve hakkaniyet çerçevesinde ister sözleşme isterse
tazmin hukuku uyarınca harcamalara (avukat ücretleri, kurum için yasal ücretler, mesleki,
uzman ve danışmanlık ücret ve masrafları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı
koruyacağınızı ve zararı ödemeyi garanti ettiğinizi kabul edersiniz.
Herhangi birisi Sponsor Taraflara, Yarışma Taraflarına veya Yayımcılara karşı sizin Resmi
Kuralları ihlal ettiğiniz veya ilgili mobil cihaz uygulaması veya web sitesi kullanımınızla ilgili,
veya sizin Yarışma ile bir şekilde ilgili eylem ve eylemsizliklerinizle ilgili bir iddiada bulunursa
Sponsor Tarafları, Yarışma Taraflarını ve Yayımcıları koruyacağınızı ve zararı ödemeyi garanti
ettiğinizi ve onları böylesi bir iddia ile ilgili tüm yükümlülük, hasar, kayıp ve her türden
masrafta (makul yasal ücret ve masraflar da dâhil) zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul
edersiniz.
Yine Sponsor Tarafları, Yarışma Taraflarını ve Yayımcıları, herhangi bir durumda ortaya
çıkabilecek, kısmen veya bütün olarak sizin ortaklarınız, arkadaşlarınız, aileniz, iş ortaklarınız,
ajanslarınız, temsilcileriniz, çalışanlarınız, temsilcileriniz, vekilleriniz, operatörleriniz veya
sizinle Yarışma konusunda bir şekilde ilgili kişi ve kurumların neden olduğu tüm ve her bir
iddia, talep, dava nedeni, yükümlülükler, hükümler, anlaşmalar, kayıplar, masraflar, hasarlar
ve/veya kanun ve hakkaniyet çerçevesinde ister sözleşme isterse tazmin hukuku uyarınca
harcamalara (avukat ücretleri, kurum için yasal ücretler, mesleki, uzman ve danışmanlık
ücret ve masrafları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı koruyacağınızı ve zararı
ödemeyi garanti ettiğinizi kabul edersiniz.
Sponsor Taraflara, Yarışma Taraflarına ve Yayımcılara karşı koruma ve zararı ödeme
yükümlülükleriniz siz ve iş ortaklarınızın aktif ve pasif ihmal ve kasıtlı suiistimallerini de içerir.
Bu koruma ve zararı ödeme yükümlülükleri, sınırsız olarak, kişisel yaralanma, ölüm veya
maddi varlıkların tahribatı veya hasarı veya bundan kaynaklanan kullanım kayıp veya bir
üçüncü tarafın fikirsel mülkiyet haklarının, yayın haklarının, gizlilik veya telif haklarının veya
eşdeğer yasal ve medeni haklarının ihlali veya tecavüzü ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan
tüm iddiaları kapsar.
Burada varis, vasiyet hükümlerini yerine getiren kişiler, vasi ve vekilleriniz adına Sponsor
Tarafları, Yarışma Taraflarını ve Yayımcıları Yarışmaya katılmakla ilgili olarak gelecekte
olabilecek hasar, kayıp, yaralanma ve ölüm için, bunlar üzerine veya bunlardan kaynaklanan
her türlü dava, dava nedeni, iddia ve taleplere karşı ortak ve tek tek koruyacağınızı ve zararı
ödemeyi garanti ettiğinizi kabul edersiniz.
Burada bulunan teminat yükümlülüklerinin her birisine karşı, Sponsor Taraflar, Yarışma
Tarafları ve Yayımcıların her birisi bu kişinin dava açması durumunda kendilerini, tüm masrafı
kendilerine ait olmak üzere, bağımsız olarak savunma hakkını açıkça saklı tutar.
TİCARİ MARKALAR VE TELİF HAKLARI
Telif hakkı ve diğer fikirsel mülkiyet hakları kanunlarına uymakla yükümlüsünüz. Kitapta veya
ilgili mobil cihaz uygulaması ve web sitesinde Yarışma boyunca okuduğunuz veya gördüğünüz

her şeyin aksi belirtilmedikçe telif hakları yasası ile korunduğunu ve telif hakkı sahibinden izin
almadıkça veya Geçerli Yasa izin vermedikçe telifli eseri çoğaltmamanız, ikincil çalışmalar
türetmemeniz, ücret karşılığında kamuya dağıtmamanız, sahipliğini kira, leasing veya borç ile
transfer etmemeniz veya kamuya açık biçimde göstermemeniz veya uygulamamanız
gerektiğini kabul edersiniz.
Third Floor Fun, LLC, Endgame ve Endgame: The Calling, Sponsorun, iş ortaklarının veya
Yayımcıların ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, Yarışma
ile ilgili olarak kullanılan tüm ürün ve hizmet isimleri sahiplerinin mülküdür.
İLGİLİ MOBİL CİHAZ UYGULAMALARI VE WEB SİTELERİ
Sponsor’un web sitelerinin, mobil cihaz uygulamalarının ve diğer tüm yazılım
uygulamalarının kullanımını düzenleyen koşul ve hükümlere (“Koşul ve Hükümler”) uymayı
kabul edersiniz. Sponsor Taraflar, Yarışma Tarafları ve Yayımcılar dâhil olmak üzere
Sponsor’un ortakları, ajansları ve iş ortaklarının kullanımını ayrı koşul hükümlerin düzenlediği
kendi web siteleri, mobil cihaz uygulamaları ve yazılım uygulamaları olabilir. Sponsor,
Yarışma ile bağlantılı olarak kullanabileceğiniz diğer üçüncü taraf web siteleri, mobil cihaz
uygulamaları veya yazılım uygulamalarının koşul hükümlerini gözden geçirmeniz için sizi
destekler. Koşul ve Hükümlere veya Yarışma ile bağlantılı olarak kullanacağınız diğer üçüncü
taraf web siteleri, mobil cihaz uygulamaları veya yazılım uygulamalarının koşul hükümlerine
uymamanız Yarışmadan diskalifiye edilmenizle sonuçlanabilir.
Desteklenmeyen bir web sitesi tarayıcısı veya mobil cihaz kullanıyorsanız, (i) tarayıcı veya
cihazınızın desteklenmediğini belirten, ve (ii) katılmanız için sizi tarayıcınızı güncellemeniz için
yönlendiren veya desteklenen masaüstü/laptop bilgisayara yönlendiren bir sayfa ile
karışılabilirsiniz. Benzer biçimde Yarışma içeriğini görüntülemek ve değiştirmek için gerekli
minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan bir cihaz kullanıyorsanız, bu tür içeriği
istenildiği gibi veya hiç görüntüleyemeyebilirsiniz. Şu anki tüm ana tarayıcı ve cihazları
desteklemek için her türlü çaba gösterilse de Yarışma’nın geliştirilmesinden sonra pazara
sunulan yeni tarayıcı ve cihazlar desteklenmiyor olabilir ve eski tarayıcı ve cihazlar hiç
desteklenmiyor olabilir. Sponsor Taraflar, Yarışma Tarafları veya Yayımcılardan hiçbiri
herhangi bir tarayıcı veya cihaz destekleme sorunu ile ilgili sorumlu tutulamaz.
Sponsorun uygulama veya ilgili web sitelerinin içeriklerini Sponsor’un açık onayı olmadan
paylaşamazsınız. Sponsorun uygulama ve/veya web sitelerine bağlantı vermeyi veya bunların
içerdiği bilgileri kullanmayı seçerseniz, önce bağlantılardaki bilgilerin doğru olduğunu
doğrulamak sizin sorumluluğunuzdur. Buralardaki bağlantı ve içerdikleri bilgiler haber
verilmeksizin herhangi bir zamanda güncellenmiş veya değiştirilmiş olabilir.
Sponsorun mobil cihaz uygulamaları ve/veya web siteleri ve tüm bağlantılar “TIPKI” ve
“MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” temeline göre sağlanırlar. Hiçbir türde garanti sağlanmaz veya
ima edilmez ve Sponsorun mobil cihaz uygulamaları ve/veya web siteleri ve Sponsorun hiper
bağlaç sağladığı web sitelerinde sunulan bilginin yanlışlığı, ihmali veya erişilebilirliği ile ilgili
tüm iddialardan feragat edersiniz. Sponsor Tarafların hiçbiri erişilebilir olmayan bir siteden
kaynaklanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. İnternetin doğasında olan özelliklerden
kaynaklı olarak hizmetteki hatalar, kesintiler ve gecikmeler herhangi bir zamanda olabilir.

Sponsorun mobil cihaz uygulamasına ve/veya web sitesine bir e-posta, metin, görsel, ses
veya diğer içeriği gönderirseniz Sponsor ve/veya Sponsorun tasarımcılarına bu içeriği kalıcı
olarak depolama ve web sitelerinde veya diğer web site veya medyada herhangi bir ödeme
yapmadan veya bu anlamda bir tazminat ödemeksizin kullanma hakkını verirsiniz.
ÇEVRİMİÇİ FORUMLAR
Sponsor forumlar oluşturabilir veya Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ve diğer sosyal
ve elektronik medyada Oyun veya Kitap ile ilgili bilgi ve materyal göndermenizi sağlayan
sayfalar açabilir (“Çevrimiçi Forumlar”). Bu bilgiler diğerleri tarafından görülebilir. Çevrimiçi
Forumlar katılımcıların ticari olmayan kullanımları ve kanuna uygun, alakalı ve uygun bilgileri
paylaşmaları için sağlanmışlardır. Çevrimiçi Forumların bu amaçlara uymayan tüm
kullanımları kesinlikle yasaktır. Bir Çevrimiçi Forumun, bu Resmi Kuralları ihlal edecek
biçimde kullanımı Yarışma’ya katılma uygunluğunuzu etkileyebilir.
Bir Çevrimiçi Forum kullandığınızda Sponsorun Çevrimiçi Forumda gönderdiği Hüküm ve
Koşullara ek olarak Çevrimiçi Forumun servis sağlayıcısının Hüküm ve Koşullarına uymayı
kabul edersiniz. Sponsorun, tamamen kendi takdirine göre, Sponsorun veya Çevrimiçi
Forumun Hüküm ve Koşullarına uymazsanız sizi herhangi bir Çevrimiçi Forumdan çıkarma
hakkı olduğunu kabul edersiniz.
DİĞER HÜKÜM VE KOŞULLAR
Yarışma çözümü bağımsız olarak onaylanmış ve kaydedilmiştir ve güvenli bir yerde
mühürlenmiş ve saklanmaktadır. Yarışma “TIPKISI” gibi sunulmuştur.
Yarışma çözümü bir kazanan belirlendikten, onaylandıktan sonra ilgili bir web sitesinde veya
sonraki yayında açıklanacaktır.
Kitabın içerdiği ve/veya Yarışma Süresi boyunca yayılan tüm bulmacalar genel kamu bilgisine
dayanmaktadır. Bulmacalar edebi eser, sinema filmi, veya diğer sanat biçimlerine dayanırlar
ve Sponsor Taraf, Yarışma Tarafı veya Yayımcının böylesi bir edebi eser, sinema filmi veya diğer
sanat biçimi ile ilişki, bağlantı veya sponsorluk göstermek gibi bir niyeti yoktur.
Sponsor, çözümlerin kamuya açıklanması veya paylaşılması veya Yarışma bir şekilde gizliliği
ihlal edilir veya bozulursa Yarışmayı değiştirme, erteleme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
Yarışmanın sonlandırması durumunda Sponsor Büyük Ödülü Sponsorun iç takip sistemlerine
uygun olarak Sponsorun Yarışmayı sonlandırdığı tarihte en çok ilerleyen katılımcıya verecektir.
Beraberlik durumunda beceri temelli bir bulmaca sunulacaktır.
Bu Resmi Kurallar içindeki hükümlerden herhangi biri herhangi bir nedenle geçersiz olarak ilan
edilirse bu Resmi Kuralların geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İLETİŞİM

Sponsorla iletişime geçmeniz gerekirse questions@endgamerules.com adresine 250
kelimeden az bir e-posta yazabilirsiniz veya Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway –
Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 adresine göndereceğiniz 250 kelimeyi
geçmeyen bir mektupla Sponsor’la iletişime geçebilirsiniz. 250 kelimeyi geçen e-postalar ve
mektuplar okunmayacaktır. Gelen yüksek hacimdeki mektup ve e-postalar nedeniyle Sponsor
bir e-posta veya mektuba, Sponsor’un takdirine göre yanıt vermek zorunda değilse yanıt
vermeyebilir. Lütfen her türlü iletişim için adınız, e-posta adresiniz, ikamet adresiniz ve telefon
numaranızı iletin.
Kazananın adını öğrenmek için, 31 Ocak 2020 tarihine kadar Endgame Winner Requests, 25
Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 adresine üzerinde kendi
adresinizin bulunduğu damgalı bir zarf ve istek göndermeniz gerekmektedir.

THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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