
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından 

gerçekleştirilen pazarlama ve tanıtıma yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel 

verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 

çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Banka tarafından kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz Banka 

hizmetlerinin pazarlanması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, finansal 

güvenlik süreçlerinin (KYC, AML, Anti-Fraud ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi) 

yönetimi gibi amaçlarla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler 

Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, 

Banka ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 

Bankanın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle 

toplanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Bankanın yurtiçi ve 

yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, iş ortakları ve 

tedarikçileriyle; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli 

makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz 

yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler 

boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre 

boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması 

halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu 

sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale 

getirilecektir.  

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka 

aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler 

Banka tarafından alınmaktadır. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 



Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için bankamızla çağrı merkezi ya da şubelerimiz 

vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Yapacağınız başvurulara mümkün olan en kısa sürede ve 

en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. 

 

 

 

 

 


