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EK-1  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA 

MUVAFAKATNAME 

 

Kişisel verilerimin, ve özel nitelikli kişisel verilerimin, işbu sözleşme kapsamında Banka 

tarafından işlenmesini kabul ederim.  

 

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilere 

ilişkin veri sorumlusu, aşağıda kimlik bilgileri verilmiş olan Banka’dır.  

 

Ticari Unvanı: Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 

MERSİS Numarası: 0854012611200011 

 

Bankanın; benim ile ilgili olarak elde ettiği kişisel verileri bu sözleşme kapsamında açılmış 

açılacak her türlü hesap işlem ürün ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirilmesi, 

satış, pazarlama, reklam, tanıtım, risk yönetimi ve mevzuata uygun diğer amaçlarla işlemesine 

konusunda izin veriyorum.   

 

Banka kişisel verilerimi, yürürlükteki Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri ile yürürlükteki diğer mevzuatta izin 

verilen amaç ve yurt dışındakiler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşmaya yetkilidir. 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması veya mevzuatta yetkilendirilmemiş aktarımlar için 

tarafıman, bu konuya özel ayrı bir onay vermesi halinde yapılabilecektir.  

 

Kişisel veriler, başta Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri olmak üzere, MASAK, SPK, 

TCMB, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türkiye Bankalar Birliği ile bankacılık 

faaliyetlerini ilgilendiren diğer mevzuat gereğince işlenmektedir.  

 

Kişisel verilerim telefon, SMS, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, internet, sosyal medya, kalıcı 

veri saklayıcısı, basılı form ve benzer yöntemler kullanılarak temin edilebilir. 

 

Müşteri olarak;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara 

sahip olduğumu bilmekteyim:  

 

a) Banka tarafından kendisi hakkında hangi kişisel verilerin işlendiği konusunda bilgi talep 

etme, 

b) Kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiğini ve bu bilgilerin amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

c) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarıldığını 

öğrenme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini talep 

etme, 

e) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

f) ‘d’ ve ‘e’ maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere de iletilmesini talep etme, 

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. 
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Ayrıca, Banka tarafından; 

 ilgili mevzuat uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından benim hakkında bilgi ve 

belge talep etmeye,  

 Kişisel verileri hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, destek hizmeti aldığı 

kurum ve kuruluşlara, danışmanlarına, hissedarlarının iştirakleri ve bağlı kuruluşlarına, her 

türlü ticari iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlara; benim  ile ilgili bilgi ve belgeleri -bilgilerin 

güvenliğini ilgili mevzuat kapsamında ve sözleşmeler akdederek- paylaşmaya yetkili olduğunu,  

 Kişisel verileri, hesap ve işlemlerine ilişkin bilgileri, Banka’nın uymayı taahhüt ettiği 

yabancı vergi düzenlemeleri kapsamında, ilgili ülkenin resmi otoriteleri ile paylaşmak 

konusunda yetkili olduğunu, 

 işbu madde kapsamında bilgi ve belge paylaşımının ilgili mevzuat çerçevesinde bana  

ait bilgilerin gizliliğinin ihlali anlamına gelmeyeceğini,  

 Benimle ilgili her türlü bilginin, Banka’nın yönetimsel gereksinimleri ve/veya her türlü 

sebeple yurtiçi ve/veya dışında saklanabileceğini/işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 
 

Yukarıdaki belirtilen bilgileri anladığımı, kişisel verilerimin ve bilgilerimin Bankacılık 

Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında alınmasına, işlenmesine, mevzuatta uygun görülen 

sürelerde ve yukarıda açıklandığı üzere yetkili kurum/gerçek veya tüzel kişilerle 

paylaşılmasına, saklanmasına ve işlenmesine onay verdiğimi beyan ederim. 

 

Müşterinin Adı Soyadı:   

  Tarih:  

  İmzası:  

Müşterek Hesap Sahibinin Adı Soyadı:   

Tarih  

İmzası:  

 

 

 


