KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
Değerli Müşterilerimiz ;
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; A&T Finansal Kiralama A.Ş. olarak sizlere
verdiğimiz ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğunu, kişisel verilerinizin
işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılmasını önlemek ve muhafazasını
sağlamak için mevzuat uyarınca her türlü güvenlik önlemleri ve tedbirleri aldığımızı, kişisel verilerinizin
güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi belirterek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, temel
hak ve özgürlüklerinizin korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kimliğinizi belirli ve belirlenebilir kılan her türlü
bilginiz Kişisel Veri olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, A&T Finansal Kiralama A.Ş. tarafından işlenecektir. Kişisel
Verilerinizin İşlenmesi,
kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi,
sınıflandırılması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması ve gibi
konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Sebepleri Nelerdir ?
1-6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve mevzuat kapsamında
faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için, acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve
hizmetlerde kullanmak,
2-Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, mevzuat kapsamında yer alan ve şirketimize müşteri olma amacınız
dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak
ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi
hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz
çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar
araştırması;
3-Finansal Kiralama, Sigortacılık, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet ve teklif
planlamak ve sunmak, tanıtmak, pazarlamak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri
sunmak,
4-Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
5-BDDK, SPK, TCMB, FKB ve TBB gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri
saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
6-İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini
kaydetmek,
7-Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak,
denetlemek ve hayata geçirmek,
8-İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
A&T Finansal Kiralama A.Ş. olarak müşterilerimize verdiğimiz hizmetler kapsamında, müşterilerimize ait kişisel
bilgileri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat gereğince işlemekte ve mevzuatın izin
verdiği kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar, Finansal Kurumlar Birliği, Bağımsız Denetim
Kurumu, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız ve acentesi olduğumuz kuruluşlar,
faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kişi, kurum, kuruluşlar,

alacak ve haklarını devrettiği 3. Kişiler ve hissedarı olduğu A&T Bank A.Ş. olmak üzere, hissedarı olduğu
doğrudan veya dolaylı işbirliği içinde bulunduğu yurt içi veya yurt dışı bankalar, kişi ve kuruluşlarla
paylaşabilmektedir.
Kişisel Verilerinize Ulaşma Yöntemi ve Hukuki Sebebi ;
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacı ile işin bir gereği olarak doğrudan tarafınızdan, hissedarı
olduğunuz tüzel kişilerden, Sigorta Şirketlerinden, A&T Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri’nden ve çağrı
merkezi gibi kanallardan, resmi kuruluşlardan ve üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik
ortamlarda toplanabilmektedir.
6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
1-İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu
konuda bilgi isteyebilir,
2-Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
3- Bilgilerinizin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
4-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin
silinmesini ya da yok edilmesini isteyebilir.
5-Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerden yukarıda 3. ve 4. bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve
aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
6-Bilgilerinizin, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz edebilir
7-Kişisel Verilerinizin Kanuna ve Mevzuata aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu
sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

8-Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30
(otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya
elektronik ortamda gerekçelendirilecektir
Tüm başvurularınız ve talepleriniz için “atfinansal@hs01.kep.tr”e-posta adresinden ve/veya Örnek Mah. Finans
Çıkmazı Sok. No: 4 34704 ATAŞEHİR – İSTANBUL adresine yazılı yapacağınız başvurunuz ile bizlere
ulaşabilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı
bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Saygılarımızla,

