Sayın Müşterimiz,
Hamilinden.com olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin
korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sizleri
bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz Kanun kapsamında;
Veri sorumlusu: Veri sorumlusu sıfatı ile Hamilinden.com; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da
kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait
bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için
güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda Hamilinden.COM yurt içinde ve dışında mukim
3.kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz; çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda
toplanabilir. Hamilinden.com kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve
kuruluşlar ile Hamilinden.com’un mevzuatımızdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi
yanında, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmek amacıyla
Hamilinden.com’un uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’da belirtilen şekilde
işleyebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin
verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi
düzenleyici otoriteler; hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği
yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.
Müşterilerimizin Hakları: Kanunun 11. Maddesi uyarınca hamilinden.com’a başvurarak;
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,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yapılan açıklamalar dahilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak Hamilinden.com tarafından
kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol
edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu
kurum ve kuruşlarıyla ve Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı
firmalar ile Hamilinden.com grubu ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimizin bunlar
tarafından da tutulmasına ve saklanmasına hamilinden.com adresinde yer alan “Kabul”
penceresine tıklamakla muvafakat ediyorum.

