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,

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KVKK BİLGİ İSTEK BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin
olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurularda, işbu formun çıktısı alınarak;
[ ] Elden kimlik teyitli,
[ ] Noter Vasıtasıyla,
[ ] Mail yolu ile atleasing@atleasing.com.tr mail adresine eklerle birlikte (imzalı form ile olacak şekilde)
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hakkında
detaylar verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Elden Kimlik Teyitli, Noter
Vasıtasıyla

Mail Yolu ile

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI
ADRES

Örnek Mah. Finans Çıkmazı Sok.
No:4 ATAŞEHİR - İSTANBUL
34704

atleasing@atleasing.com.tr

BAŞVURU GÖNDERMEDE
BELİRTİLECEK BİLGİ
Zarfın Üzerine "Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi Talebi"
yazılacaktır.

Konu Kısmına "Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi Talebi"
yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince “yazılı” başvuru
kanallarıdır.
Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne
şekilde alınacağı ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. Madesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı ve/veya elektronik posta adresimiz
üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.
İş bu Başvuru Formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim
edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin
bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti
için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını
saklı tutar.
BAŞVURUDA BULUNAN İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ)
1- Başvuruda Yapan Kişinin İletişim Bilgileri

AD
SOYAD
T.C. KİMİLİK NO
TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ADRES

2- Lütfen Şirketimiz ile İlişkinizi Belirtin ( Müşteri, Satıcı, Çalışan adayı, eski çalışan vb. gibi)

KONU
[

] MÜŞTERİ

[

] ESKİ MÜŞTERİ

[

] SATICI

[

] DİĞER

SÖZLEŞME NUMARASI

TİCARİ ÜNVANINIZ

VERGİ DAİRE - NO

[ ] ESKİ ÇALIŞAN

[ ] ÇALIŞAN
ADAYI

[ ] İŞ BAŞVURUSU / ÖZGEÇMİŞ PAYLAŞIMI
YAPTIM

Tarih: …../ ……/……….

Tarih : ……/…../……..

ÇALIŞILAN YILLAR
…./…../…...

-

……/……/……

3- KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

4-Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafımıza bildirilme Yöntemini Seçiniz:
[ ] Adresime gönderilmesini istiyorum.
[ ] E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
[ ] Elden teslim almak istiyorum.

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi:
İmza:

A&T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, A&T Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin, işlenme amaçları ile ilgili bilgiler https://atleasing.com.tr/kvk.html yer almaktadır. Kişisel
verilerileriniz, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")’n 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak
Kişisel Veri İşleme şartları dahilinde , Finansal Kiralama Sözleşmesinin/lerinin kurulması, her türlü teminatların tesis
edilmesi, ifası, gerektiğinde tadili ve Şirketinizin faaliyetleri kapsamında yerine getirilmesi gereken her türlü iş ve
işlemlerde, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,teknik, ticari iş güvenliği’nin tesisi,
bu kişilerle olan ilişki ve operasyonların yürütülmesi Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kişilerin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişilere önerilmesi ve tanıtılması için, gerekli olan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak ve hizmetlerin sürekliliği ile memnuniyetin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve /veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve
sürdürülebilmesi için kullanılmak amacıyla, sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya hukuka uygun başkaca yöntemlerle
toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlarla işlenebilecektir.
Toplanan Kişisel Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Mevzuat’da öngörülen
temel ilkelere uygun olarak ve Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel ve Veri İşleme Şartları dahilinde,
Şirketimiz tarafından, Şirketimizin ana hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz ve Şirketimizin
hizmetlerinden faydalanan ve sözleşme gereği kişisel verilerinizin paylaşıldığı, kamu kurum, kurul ve kuruluşlarına,
gerçek ve tüzel kişilere ve grup şirketlerine ve finansal kiralama faaliyetlerinizi yürütmek üzere birlikte hareket
ettiğimiz, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, bankalar ve diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilere ve kanunen yetkili
özel kurumlara aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından, ürün ve/veya hizmet başvurularının alınması,değerlendirilmesi,
takibi ve/veya tamamlanmasına ilişkin olarak, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi amacıyla eposta,faks,telefon ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanabilecektir.
Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin
kurulması, ifası, bir hakkın tesisi,kullanılması ve korunması, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması
halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları ( hukuki sebepleriyle) kapsamında toplanabilecektir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, Kişisel Verilerinizin;
a) İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
b) Kişisel Verileriniz İşlenmişse Bilgi Talep Etme,
c) Kişisel Verilerinizin, İşlenme Amacını ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
ç) Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı 3. Kişileri Bilme,
d) Kişisel Verilerinizin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,

e) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle, aleyhimize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
g) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamız halinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğumuzu bildiririz.

AÇIK RIZA METNİ

A&T Finansal Kiralama A.Ş. “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu
kapsamında olmakla birlikte; Kişisel Verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda , finansal raporlarımız, ortaklık yapımız, menkul ve gayrimenkul
mallarımız, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarımız, her türlü malvarlığı bilgilerimizde dahil olmak üzere,
tarafimıza ait nezdinizde bulunan her türlü bilgi ve belge ile kişisel verilerimizin, her türlü yöntem ile
toplanmasına, dilediğiniz amaçlarla kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına,
kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,ürün ve hizmetlerin satış
ve/veya pazarlanması ve kanun kapsamında tanımı yapılan kişisel verilerin işlenmesi olarak ifade edilen her türlü
işleme tabi tutulmasına, Şirketinizden Sigorta Acentesi sıfatıyla sigorta hizmeti satın almam halinde, sigorta
poliçesinin oluşturulabilmesi için sağlık verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, müşteri bilgilerimin temini,
doğrulanması, güncellenmesi, sigorta sürecinin oluşturulması ve/veya takibi, hukuki danışmanlık verilmesi ve
hukuk ve ceza davalarının takibi, ekspertiz işlemleri, operasyonel faaliyetlerin denetimi, kamu veya özel kurum
ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması, Finansal Kiralama faaliyetlerinin, 6361 Sayılı Kanun ve/veya ilgili
mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
kredi ve/veya diğer ürünlerin/hizmetlerin tahsisine ilişkin değerlendirme ve/veya tahsilat süreçleri kapsamında
gerçekleştirilen istihbarat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, hukuk işlerinin takibi, verilerin doğru ve/veya
güncel olmasının sağlanması, şüpheli işlemlerin bildirimi, güvenlik uygulamaları, Şirket Genel Müdürlüğü’nün
şubelerinin ziyaret edilmesi halinde kamera ile görüntülerimin kaydedilmesine, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine
yönelik kimlik verisinin işlenmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerimizin, bilgilerimizin ve
belgelerimizin asıllarının ve kopyalarının tarafinızca uygun görülecek her türlü sebeple, yurt içinde veya yurt
dışında bulunan hissedarlarına, sigorta şirketlerine, kanunen yetkili denetçi firmalar ile kamu kurum ve
kuruluşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına kamu kurum, kurul ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle
paylaşmasına ve gerekli görüldüğü hallerde kamu kurum, kurul ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden
hakkımızda bilgi/belge talep edilmesine/alınmasına, kişisel verilerimizin işlenmesini gerektirecek olan şartlar
ortadan kalksa dahi Şirketinizce re'sen silinmeyerek süresiz olarak, aksi tarafımızca yazılı olarak talep edilinceye
kadar saklanmasına ve işlenmesine muvafakat ettiğimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili
mevzuat kapsamında tüm bu itiraz, şikayet, talep, dava, maddi ve manevi tazminat haklarımızdan peşinen feragat
ettiğimizi, tüm gerçek kişiler ve/veya tüzel kişiler ve/veya tüzel kişi, kurum veya kuruluş temsilcisi gerçek kişiler
ve/veya gerçek kişi vekiller olarak bizler, gayrikabili rücu olarak özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul, beyan
ve taahhüt ederim.

Ad Soyad :
Tarih

:

İmza

:

