
 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ RIZASI  

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA AÇIK RIZA 

VERMEMENİZ, BU FORMU KABUL ETMEME HAKKINIZ VARDIR. BU 

HAKKINIZI KULLANMANIZ DURUMUNDA ŞİRKETİMİZ, KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN ESASLAR 

ÇERÇEVESİNDE ve 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNUNU İHLAL ETMEDİĞİ SÜRECE KAMPANYA VE HİZMETLERİN BİR 

KISMINDAN HİZMET GEREKLİLİĞİ VERİ PAYLAŞIMINI İÇERMESİ SEBEBİ 

İLE (ÖRNEĞİN MİLLİ PİYANGO İDARESİNE ÇEKİLİŞE KATILABİLMENİZ 

AMACI İLE BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILMASI) GERÇEKLEŞTİREMEZ. BU 

KAPSAMDA HİZMETLERİMİZDEN YARARLANABİLMENİZ İÇİN 

ŞİRKETİMİZE YENİDEN MÜRACAAT ETMENİZ GEREKECEKTİR. 

ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇMENİZ HALİNDE BİLGİ TALEPLERİNİZE 

MEMNUNİYETLE CEVAP SAĞLAYACAĞIZ. 

 

Açık Rıza Bilgilendirme metni 

1- Kişisel verilerinizden olan T.C. kimlik  numaranız, adınız, soyadınız, adres ve iletişim 

bilgileriniz, sosyal mecralardaki hesaplarınız, paylaştığınız hesap bilgileriniz, dijital ve 

elektronik ortamlarda kullanımınıza sunulan platform üyelik kaydınızın oluşturulması 

amacı ile başvurunuzun tamamlanması, güvenlik ve operasyon süreçlerinin 

planlanması ve/veya icrası, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığı ile ödül, para, 

puan ve para transferi içeren kazanımların sağlanması yetkili kişi veya kuruluşlara 

mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, işlem ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, 

denetimi veya icrası amacıyla aydınlatma formundan tarafınıza verilen bilgiler 

kapsamında işlenmektedir. Söz konusu veriniz yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan 

kaynaklı nedenler dışında aktarılmamaktadır.  

2- Kişisel verilerinizden olan e-posta adresiniz, müşteri ilişkileri yönetimi 

süreçlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetleri, kampanya ve promosyon 

bildirimleri, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası, 

Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin 

tasarlanması veya icrası amacıyla işlenmekte ve bu konularda kurumumuza 

hizmet veren kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 

3- Müşterilerimiz ile e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilmekteyiz. Söz 

konusu e posta adresleri, g-mail, Office 365 ve Yandex ve benzeri yurt dışı e-posta 

hizmeti altyapılarını kullanmaktadır.  Bu nedenle gönderilen ve alınan e-

postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz 

konusu olması nedeni ile Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında yurt dışına veri 

aktarımı olarak kabul edilmektedir. Ancak gerek e- posta adreslerinin birçok 

alanda kullanımının neredeyse zorunlu hale gelmiş olması, gerekse çeşitli 

mevzuatlarda kullanımının gerekmesi nedeni ile söz konusu iletişim şeklinden 

vazgeçilmesi mümkün olamamaktadır. İş bu nedenlerle e-posta ile iletişim 

yöntemi siz müşterilerimizle iletişimimizde vazgeçilmez bir unsur olması nedeni 

ile bu işlem nedeni ile açık rızanıza ihtiyaç bulunmaktadır. 

4- Para Transferi, parasal işlem içeren ödül, puan, kazanımlardan yararlanabilmeniz 

amacı ile Şirketimiz ile paylaştığınız IBAN, ödeme kuruluşu hesap bilgileriniz, ödeme 

hizmet sağlayıcı kuruluşlar veya para iadesi içeren kampanyalarda para iadesini 

gerçekleştirmek üzere ilgili markalar ile paylaşılabilmektedir.  

5- Katıldığınız kampanyanın bir yarışma, ödül, puan, kullanım hakkına dayalı olması 

halinde Kampanyaya ilişkin kampanya kullanımından yararlanabilmeniz amacı ile 

Milli Piyango İdaresi, yarışma düzenleyen ajans, marka sahibi kuruluşlar ile adınıza, 

üyelik kodunuza, kampanya koşulları ile sınırlı kalmak ve kampanya ödülünüzü, 

kazanımınızı alabilmeniz amacı ile sınırlı kalmak üzere paylaşılabilmektedir.  



 

6- Kişisel verileriniz, Şirketimiz ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması, ürün 

ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinden haberdar edilmesi, müşteri 

memnuniyetine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 

açık rızanız kapsamında işlenmekte ve açık rızanız kapsamında kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza ve kanunen yetkili 

kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır.  

İŞ bu açık rıza bilgilendirme metni ile Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi 

Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda;  

 

Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri 

ve finansal verinin (fiş, dekont bilgisi) 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 ve/veya kullanıcı 

deneyimi iyileştirme, istatistiki veri oluşturma, proje, program, denetim, anlaşma, çalışma, 

test, değerlendirme,anket vb çalışmalar amacıyla ŞİRKETİNİZİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI, 

HİZMET SUNDUĞU YA DA KANUNEN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARIYLA VE/VEYA TÜRKİYE'DE VEYA FAALİYET KONUSU VEYA 

HUKUKİ GEREKLİLİK NEDENİ İLE HİZMET/FAALİYET KONUSU İLE SINIRLI 

OLARAK, GEREKTİĞİNDE KAMPANYA KOŞULLARINDA AYRICA 

BİLGİLENDİRME YAPARAK YURT DIŞINDA MUKİM OLAN 3. KİŞİ TEKNİK 

DESTEK HİZMETİ SAĞLAYAN HİZMET SAĞLAYICI, TEDARİKÇİ FİRMALAR, 

KAMPANYA SAHİBİ MARKALAR, YENİ KAMPANYA YÖNETİMİ KAPSAMINDA 

MARKA SAHİPLERİ VE ŞİRKETİNİZ İLE PAYLAŞILMASI, KANUNİ YA DA 

HİZMETE BAĞLI FİİLİ GEREKLİLİKLER HALİNDE VE/VEYA HİZMET YÖNETİMİ, 

OLUŞTURULMASI, İSTATİSKİ VERİ ÇALIŞMASI, KULLANICI DENEYİMİNİ 

İYİLEŞTİRME, PROJE, DENETİM, ANLAŞMA, ÇALIŞMA,TEST, DEĞERLENDİRME, 

ÇEKİLİŞ, ÖDÜL KAZANDIRIM, PARA İADESİ, PARA YÜKLEMESİ, PARASAL 

TRANSFERLER İÇERMESİ HALİNDE HİZMETİN SAĞLANMASI AMACI 

KAPSAMINDA, ANKET VB ÇALIŞMALAR AMACIYLA, İŞLENMESİNE, HUKUKİ VE 

HİZMET GEREKLİLİKLERİ NEDENİ İLE SADECE GEREKLİ OLDUĞU KISIM İLE 

SINIRLI OLMAK ÜZERE SERVERLARDA SAKLAMA VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ, 

ÖDEME HİZMETİ ALABİLMENİZ, FAALİYET KONUSU İLE SINIRLI OLARAK 

HİZMET SUNMANIZ AMACIYLA SINIRLI OLARAK YURTDIŞINA 

AKTARILMASINA AÇIK RIZAM OLDUĞUNU, ŞİRKETİNİZİN BİR ÖDEME 

KURULUŞU, ÜRÜN SATICISI, MAL TEDARİKÇİSİ KAPSAMINDA OLMADIĞINI, 

SADAKAT PROGRAMLARI VE KAMPANYA DÜZENLEMEK AMACI İLE ARACILIK 

HZİMETLERİ SUNDUĞUNU BİLDİĞİMİ BEYAN EDERİM. 

 

 

 

Kimlik fotoğrafımın ve kimlik ile birlikte çekilmiş fotoğrafımın Şirketiniz 

tarafından işlenmesini ve yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı 

nedenlerle aktarılmasını kabul ediyorum 

 e-posta adresimin kurumumuza hizmet veren kurum ve kuruluşlara 

aktarılmasını kabul ediyorum.  

 

e-posta yöntemi ile işlenen verilerimin ve bulut arşiv ve depolama hizmetleri 

nedeni ile yurt dışına aktarılmasını kabul ediyorum. 

 

Kişisel Verilerimin Şirketimiz ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması 

amacıyla işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum. 

 



 

Kişisel Verilerin Korunması hakkında Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan 

bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda belirtilen 

koşullarda kabul ediyorum. 

 

*Bu sözleşme uzaktan iletişim aracı vasıtası ile onaylanmakta olup sözleşme içinde yer alan 

“onay” ifadeleri elektronik onay anlamına gelmektedir ve imza yerine geçmektedir.  


