BİLGİLENDİRME - AYDINLATMA VE ONAY FORMU
Şirketimiz Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi’ne faktoring işlemleri gerçekleştirmek üzere yaptığınız
başvurunuz ve/veya imzalayabileceğiniz faktoring sözleşmesi veya bu sözleşmeye istinaden verilen kefalet
sözleşmesi dolayısıyla ve bu amaçlarla, Şirketimiz ile ilişkilerinizin başladığı tarihten itibaren tarafımıza
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletmiş ve iletecek olduğunuz kişisel verileriniz veya hakkınızda
internet, çağrı merkezi, şubeler, direkt satış ekiplerine yapılan sözlü, yüz yüze görüşmeler, yazılı ve dijital
başvurular, müşteri ziyaretleri, bu ziyaretler esnasında çekilen şahsınıza ve işyerinize ait fotoğraflar
sözleşmeler ve sair yollar vasıtasıyla toplanan veriler, ticari ilişkimizin devam ettiği sürece ve bu ilişkinin
tamamen sona ermesinden ve/veya delil ve belge saklama yükümlülüklerine istinaden ilgili mevzuatlardaki
ceza ve dava zamanaşımı sürelerinin sona ermesinden itibaren- hangisi sonra dolarsa bu tarihten itibaren en
az 10 yıl süre ile daha geçerli olmak üzere; faktoring ya da kefalet sözleşmesinin imzalanmaması ve
herhangi bir ticari ilişkinin doğmaması halinde ise ilgili mevzuata göre bilgi ve belgelerin saklanması ve
talep edildiğinde ilgili denetim memurlarına ibrazı için gerekli süreler ile hakkınızdaki verinin işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar, fiziki veya elektronik ortamda, faktoring faaliyetlerinin
dayalı olduğu mevzuat ile Masak mevzuatı ve sair mevzuat gereği istihbarat, risk izleme ve önleme
gerekçeleri ile işlenecek, toplanacak ve muhafaza edilecektir. İşlenen bu kişisel verileriniz Şirketimizin
faaliyet konusu ile ilgili olarak ve yasaların izin verdiği çerçevede yurt içinde ve yurt dışında yerli ve
yabancı üçüncü kişilere faktoring faaliyetleri ile ilgili olarak ve bu amaçla aktarılabilecektir.
Bu kapsamda; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi
talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya
yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizi işleyecek olan veri sorumlusu Tam Finans Faktoring A.Ş olup, bu konuda atadığı irtibat
kişisine ait kimlik bilgileri her tür iletişiminiz veya şikâyet ve başvuru haklarınız için gerekli bilgiler
www.tamfaktoring.com.tr web sitemiz üzerinde bilgilerinize sunulmuştur:
Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında yapılmış olan işbu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında kişisel verileriniz aşağıdaki açık
muvafakatiniz ile toplanacaktır:
“Bir nüshası elden teslim alınan, okuyup anlaşılan, kabul ve beyan ettiğim/iz işbu bu Bilgilendirme ve
Aydınlatma Formuna istinaden, Şirketiniz’e faktoring/kefalet işlemleri gerçekleştirmek üzere yaptığım/ız
başvurum/uz dolayısıyla Şirketiniz ile ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren sözlü, yazılı veya elektronik
ortamda iletilen kişisel verilerin veya yukarıda belirtilen yollarla toplanan verilerin, ticari ilişkimizin/kefalet
ilişkimizin devam ettiği sürece ve bu ilişkinin tamamen sona ermesinden ve/veya delil ve belge saklama
yükümlülüklerine istinaden ilgili mevzuatlardaki ceza ve dava zamanaşımı sürelerinin sona ermesinden
itibaren- hangisi sonra dolarsa bu tarihten itibaren en az 10 yıl süre ile daha geçerli olmak üzere; faktoring
ya da kefalet sözleşmesinin imzalanmaması ve herhangi bir ticari ilişkinin doğmaması halinde ise ilgili
mevzuata göre bilgi ve belgelerin saklanması ve talep edildiğinde ilgili denetim memurlarına ibrazı için
gerekli süreler ile hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar, fiziki
veya elektronik ortamda işlenmesine, toplanmasına ve muhafaza edilmesine, işlenen bu kişisel verilerin,
Şirketinizin faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere
faktoring faaliyetleri ile ilgili olarak aktarılmasına, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesine, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında açıkça muvafakat ederiz/m.
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