KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı
çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek,
mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere
açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan
şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve
haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
1)
Adınız soyadınız, açık adresleriniz, telefon
numaralarınız, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin
tüm bilgiler de dahil olmak üzere şahsınıza ait her türlü bilgi
“kişisel veri” kapsamında olduğundan Bankamızla
aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek,
tarafınıza ait faks, telefon, e-posta vs. bütün iletişim
araçlarına Bankamız ürün ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak ya da tarafınıza kutlama ya da temennilerini
iletmek gibi amaçlarla her türlü ticari elektronik iletiler
gönderebilmek ve Bankamızın sağladığı hizmetlerden
kolaylıkla yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın
öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer
yükümlülüklere uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek
amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla
Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından
işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki
sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; a) kimlik ve adres bilgisi gibi
verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması, b)
Bankamızdan hizmet almak için Bankamız ile karşılıklı
akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu
olması, c) Bankamızın mevzuattan kaynaklanan raporlama
ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası
için zorunlu olması, d) Bankamız ile aranızdaki
sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın
korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunmasıdır.
2)
İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla
mevzuatın öngördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik
faaliyetlerini yürüttüğümüz sigorta şirketlerine, ticari
elektronik iletilerin gönderilmesi çerçevesinde hizmet
alınacak ya da bilgi verilecek gerçek ve tüzel kişilere, emir
iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı
faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş
ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere,
BDDK, TCMB, SPK, MASAK, GİB dahil olmak üzere kamu
otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza,
iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve iş ilişkisi içerisinde
bulunduğumuz diğer bankalara, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 73/4. Maddesinde belirtilen finansal kuruluşlar
ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
3)
Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION
Pursuant to Law No. 6698 on Protection of Personal Data
(“LPPD”), your personal data / information will be recorded,
kept, updated, and may be disclosed/transferred to third
parties, or be classified, and be processed as otherwise as
specified in LPPD, if and to the extent permitted by the LPPD.
The details related to the matter and your relevant rights have
been summarized below for your information.
1)
As your personal data including your full name, full
domicile address, telephone numbers, all details related to your
accounts with our Banks are regarded as “personal data”, your
personal data shall be processed by the Data Processors
authorized by our Bank acting as the Data Responsible in order
to regulate all kinds of commercial and legal relationship
between you and our Bank, to be able to send all kinds of
commercial electronic messages to your fax, phone, e-mail,
etc. and all communication instruments to introduce and
market our Bank’s products and services and send
congratulatory addresses and wishes and to ensure that you
easily enjoy the services offered by our Bank, to comply with
the obligations to store, report the information and other
obligations as stipulated under applicable legislation, and to
carry out banking activities within the scope of the Banking Law
No. 5411. Legal reasons for processing your personal data
pursuant to article 5/2 of the Law on the Protection of Personal
Data: a) processing your identity, address information and such
data being mandatory due to legislation, b) it is mandatory to
establish and execute agreements you’ll mutually conclude
with our Bank to receive service from our Bank, c) it is
mandatory for execution of our Bank’s liabilities of reporting
and information sharing with authorities arising from legislation,
d) it is mandatory to protect, use and establish our rights and
receivables arising from the agreements between our Bank and
you.
2)
Your personal data so processed may be disclosed
or conveyed or communicated for the foregoing purposes to
any and all the natural and legal entities, insurance companies
for which we act as agent, real and legal entities which service
shall be obtained from within the framework of sending
commercial electronic messages or to whom information shall
be given, those natural and legal entities with which we
maintain business relationship as part of our capital market
operations including without limitation to transaction brokerage
and portfolio brokerage, governmental authorities including the
Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK), Central
Bank of Turkey (TCMB), Capital Markets Board (SPK),
Financial Crimes Investigation Board (MASAK), Revenue
Administration (GIB), our domestic and overseas shareholder,
subsidiaries, affiliates and other banks with which we maintain
business partnership and the financial institutions and natural
and legal entities indicated in Article 73/4 of the Banking Law
No. 5411.
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onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık
hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve
sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile
yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının,
icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj,
elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve
benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri
her türlü iletişim aracıyla, ATM XTM, Genel Müdürlük
birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz,
internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla
toplanacaktır. Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj,
elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı,
telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet
şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi
otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza
sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari
merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde
edilebilecektir
4)
Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip
işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını
ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik
veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini
isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel
verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok
edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi
verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel
verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken,
işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat
uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı
Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim
kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;
Çağrı Merkezi/ Call Center
E-Posta/ E-Mail

3)
Your personal data may be collected through
agreements / information forms and other documentation
regarding the banking services which shall be executed upon
your approval and/or signature, any notifications to be made by
you with your electronic approval and/or signature, upon
communication to our Bank of any court decisions, awards or
execution proceedings related to you, via short message,
electronic mail, internet, disk, CD, DVD, memory card and
similar hardware or media as well as telephone, fax machine
and similar means of communication, ATM XTM, our General
Management departments, branch offices, digital banking units,
internet branch office, call centers and similar channels, in
accordance with the Banking Law No. 5411 in particular and
any other applicable laws and regulations. Your data may be
obtained through automatic methods as electronic approval,
short message, electronic mail, internet, disk, CD, DVD,
memory card, telephone, ATM XTM, digital banking platforms,
internet branch and such electronic or internet-based tools as
well as manual methods as forms, agreements, notices, judicial
or administrative authority decisions offered to our Bank.
4)
You are duly entitled to apply to our Bank and to
learn whether or not your personal data are processed; if
processed, to request information in connection therewith; to
learn the purpose of processing and whether or not such data
are used for the intended purposes; to learn the identity of third
parties who received such data at home or at abroad; if your
data are underprocessed or misprocessed, to ask for the
correction thereof; to ask for deletion/destruction of such data
under the conditions specified in Article 7 of LPPD; to request
notification of such deletion or destruction to persons to whom
the data are transferred; to raise objection against a result
obtained in disfavor of you due to analysis of such data solely
via automatic systems; and if you incur damages due to
processing of your data in violation of the laws, to demand
indemnification of your damages. If, in exercising your
foregoing rights, the underlying transaction involves an
additional cost, applicable fee shall be charged to you pursuant
to the relevant legislation. You can exercise your foregoing
rights through the following means of communication pursuant
to Article 11 of the Law No. 66988.

: 444 0 123 / 0850 251 0 123
: kvkk@kuveytturk.com.tr

Bilgilendirildim. / I have been informed.
Adı Soyadı / Name Surname :
Tarih / Date

:

İmza /Signature

:
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