MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLGİLENDİRME

:

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel veriler; Sigortacılık ve
Bireysel Emeklilik mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmet
sunumunda kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik adres ve diğer
bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet
kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle
işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi,
fiyatlandırma, tazminat değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Kişisel veriler; mevzuat hükümlerinin izin
verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, ana hissedarımız T. İş Bankası A.Ş. ve
iştiraklerine ve verilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına
aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan kuruluşlara
aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel veriler ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına
aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek
üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir. Kişisel ve özel
nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve
izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla
kesinlikle paylaşılmamaktadır.
Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler tarafınızca; veri
sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye veya aracısına doğrudan sunulan yazılı/sözlü
beyan ve belgeler ile telefon, internet, e-posta, SMS ve benzeri iletişim araçları ile verilmiş
olan yazılı/sözlü beyan ve belgelerinize dayalı olarak toplanmaktadır.
HAKLARINIZ

:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp
aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi
halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme
işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen
kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
hakkınız; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin mevzuattan ve bu formdan doğan hakları saklı
kalmak üzere, bulunmaktadır.

