
KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE 

İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME 
İşbu onay formu, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince hazırlanmış 

olup, bu formla kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler 

ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme 

amaçlanmaktadır.  

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda hizmete ilişkin iletişim 

kurulabilmesi, hizmet teklifi verme, insan kaynakları ve işe alım süreçleri, raporlama, risk izleme, 

mevcut veya yeni hizmet çalışmaları ve müşteri tespiti v.b. amaçlar ile ilişkili olarak işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Bankalararası Kart 

Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, mevzuatın izin verdiği hallerde  mal veya hizmeti 

veya  mal ve hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine,  muhasebe 

şirketine, bankalara, iş yaptığımız  v.b, kurumlara,  mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen 

kuruluşlara, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar 

çerçevesinde aktarılabilecektir.  

 

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Bankalara, Vergi, Masak, İşkur, Sosyal Güvenlik Kurumu 

mevzuatı ile bankalara, özel sigorta kuruluşlarına ve iştigal konumuzu ilgilendiren sair mevzuatlar 

sebebiyle işlenmektedir. 

 

Açık Rıza Beyanı 
 

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik 

veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma 

formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre 

kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte 

çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt 

dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile 

paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak 

üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.  

 

İşbu beyan ve onay formunu, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri 

her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki 

beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 

Adı Soyadı  : 

TC Kimlik No  : 

Telefon Numarası :  

Onay Durumu 

- Onaylıyorum □ 

- Onaylamıyorum □ 

 


