6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME
ABC FAKTORİNG A.Ş. olarak 07.04.2016 tarihli 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında
siz değerli müşterilerimizin güvenliğini korumak amacıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz;
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla ABC Faktoring A.Ş.
kişisel bilgilerinizi faktoring faaliyetlerini yürütmek amacıyla aşağıda açıklanan mevzuat hükümleri
ışığında elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam
ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin
verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,
paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde
işleyebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ Genel Müdürlük veya Şubeler aracılığıyla, ilgili anlaşmalı
kuruluşlar ve destek hizmetleri kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya
da otomatik olmayan yollarla ilgilisinden sözlü, yazılı veya elektronik yollarla toplanabilir ve işlenebilir.
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bilgilendirme ve muvafakat formu ve kanuna
ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.
KVKK 11. Maddesi gereğince şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün
olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Faktor tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri
sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız
saklıdır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR: Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen
amaçlarla; Faktor’un dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, Faktor’un
hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına; bunların doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, tüm
bunların çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine,

aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı
veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı ya da hizmet almayı planladığı, işbirliği yaptığı danışman,
kuruluş ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BDDK, SPK, TCMB,
MASAK, FKB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu
kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka veya faktoring şirketleri ile yurtiçi/yurtdışı
finansal kuruluşlar, yurtiçi/yurdışı üye işyerleri ile bu konuda diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği
kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesinin 2. Fıkrası gereği belirtilen ve aşağıda yer
verilen hallerden birinin mevcudiyeti halinde;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İlgili kişinin açık rızası aranmadan Faktor tarafından ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek
kalmaksızın, sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadan, kişisel verileri açıklamaya, vermeye, işlemeye
ve aktarmaya yetkilidir.
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