Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme ve Açık Rıza Formu
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme ve Açık Rıza Formu
(“Form”), Bankamız Müşteri ve Müşteri adaylarının (“Müşteri”) özel nitelikteki verilerinin ve
genel nitelikteki verilerinin (“Kişisel Veriler”) Bankamız tarafından (i) işlenmesi, (ii) yurt içine
ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak Müşteri’nin açık rızasını talep etmek amacı ile
düzenlenmiştir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri işleyen sıfatı ile
hareket etmekte olan Bankamız tarafından Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesine
İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Müşteri’yi aydınlatmak amacıyla Müşteri ile
paylaşılarak, Aydınlatma Metni İçeriği hakkında Müşteri’ye detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Kişisel Verileriniz , Aydınlatma Metni ile düzenlenen amaçlarla

ve işbu Form ile

düzenlendiği çerçevede imzalanan sözleşmelerin ve Müşteri tarafından verilen talimatların
yerine getirilmesi, sunulan/sunulacak hizmetler için gerekli değerlendirmelerin yapılması,
bankacılık mevzuatı ve ilgili tüm yerel ve ilgili uluslarararası mevzuata uyumun sağlanması
ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu,
Türkiye Bankalar Birliği ve hukuken yetkili diğer merciler ve yetkili kurumlar tarafından
yapılan bilgilendirme, raporlama, denetim, bilgi paylaşımı ve diğer tüm yükümlülüklerin
yerine getirilmesi, Bankamız tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi, tarafınıza
kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçları ile anılan hukuki
sebeplere dayanılarak veri sorumlusu sıfatı ile Turkishbank ve TurkishBank Grubu
tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu,
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları
Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği gibi kurum ve
kuruluşlara, Turkish Bank Grubu bünyesinde bulunan banka ve kurumlara, faaliyetlerimizi
yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız kuruluşlara, tedarikçilerimize,
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bankalara, finansal kurum ve kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, kanunen yetkili
kılınmış kamu tüzel ve gerçek kişilerinee adli makamlara, Bankacılık Kanunu ile diğer
mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer kişi veya kuruluşlara; ayrıca Müşterilerin sigorta
konusu olabilecek tüm risklerine ilişkin olarak, kendilerine avantajlı sigorta teklifleri alınması
ve sunulması kapsamında Acente/Broker/Sigorta Şirketlerine aktarılabilir.
Turkishbank ve TurkishBank Grubu bünyesinde Müşteri olmanız sebebiyle özel ve genel
nitelikteki Kişisel Verileriniz, Aydınlatma Formu ile düzenlenen yöntemlere ek olarak


Tarafınızca şahsen Turkishbank ve TurkishBank Grubu’na aktarılmakta
ve



mevzuat ile getirilen yükümlülüklerin sağlanması ve güvenlik gibi sebepler nedeni ile
Turkishbank ve TurkishBank Grubu tarafından gerekli görülen diğer yöntemler
aracılığı ile toplanmaktadır.

Bankamıza aktarmış olduğunuz Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde,
verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak
amacıyla, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirler
alınmaktadır.

Bir nüshasını elden aldığım bu Formu okuyarak anladığımı, tüm haklarım hakkında detaylı
bilgilendirmenin gerek bu Form gerekse Aydınlatma Metni ile tarafıma yapıldığını,
Genel ve özel nitelikteki Kişisel Verilerimin, bu Form ve Aydınlatma Metni ile açıklanan
kapsamda işlenmesine, Bankanızca, Mevzuat uyarınca gerekli görülen süre boyunca
saklanmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin , iznim, açık rızam ve icazetim
bulunduğunu,

kabul ve beyan ederim.
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