Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ
OLARAK SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Şirketimiz veri sorumlusu olarak siz değerli
müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın
izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve
yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Sigorta / Bireysel Emeklilik akdinin
kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres,
vergi numarası ve kişisel sağlık verileri de dahil diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda
gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari
tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce
sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek olarak sıralanabilecektir.
Kişisel verilerinizin aktarılması:
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Sigortacılık Kanunu, Bireysel
Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat ve sözleşme uyarınca aktarım gereken ilgili kurum ve kuruluşlar, kamu tüzel
kişilerine, ana hissedarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum, kuruluş,
yurt içi ve yurt dışı banka, muhabir bankalara ve diğer 3. kişilere, doğrudan ya da dolaylı yurtiçi / yurtdışı
iştiraklerimize aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi:
Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, internet şubesi, satış temsilcileri ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla
kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi sözleşmenin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine
getirilmesidir.
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:
Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel
verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini ve bu işlemlerin yapıldığının kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde
zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016
tarihinde yürürlüğe gireceğini, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde
önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu
bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

