
 

 

KİŞİSEL VERİ MÜŞTERİ AÇIK RIZA VE ONAY METNİ 

 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin 
İşlenmesine Dair Açık Rıza ve Onay Metni 

Çağdaş Faktoring A.Ş. (Faktor) yürürlükteki mevzuata uygun biçimde elde ettiği ya da elde edeceği özel nitelikli kişisel veriler 
de dahil tüm kişisel verileri, yine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 
işleyecektir. 
Kişisel Verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 
ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi 
gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK 
kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza 
ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi 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 (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama 
ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen 
başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun 
önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,  Çağdaş Faktoring A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen 
veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Veri Sorumlusu sıfatıyla Çağdaş Faktoring A.Ş tarafından yapılabilecektir. 
 
Kişisel veriler, faktoring operasyonun ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, Çağdaş Faktoring AŞ’nin 
ortaklarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle; aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, diğer 
finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla, resmi/idari makamlar ile Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı gerçek ve tüzel kişiler, iş birliği yaptığı/program ortağı 
olan gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. 
Kişisel veriler, ilgilisinden sözleşmeler, formlar, çağrı merkezi, internet, dijital platformlar ve benzeri kanallar aracılığıyla yazılı, 
sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel 
veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, geçerli mevzuata ve/veya sözleşmeye dayalı olarak işlenmektedir. 
Kişisel verileri işlenen ilgili kişi 07.10.2016 tarihinden itibaren Faktor’a başvurarak kendisiyle ilgili;  
 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 
 
Yukarıdaki hususları peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder, yukarıdaki hususlar hakkında tam ve doğru olarak 
bilgilendirilmekte, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 
yukarıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işlenmesine muvafakat ederim. 

Ad Soyad İmza Tarih 

      

 

Yandaki kutucuğa kendi el yazınız ile                                              
"Bir nüshasını elden teslim aldım" 
ibaresini yazıp imza atınız. 

 ………………………………………………………….….             (İMZA) 

 


