Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, De Lage Landen Finansal Kiralama Anonim Şirketi
(“DLL”), Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Ofis Kulesi No:12 Kat:27 Ofis No:2702A 34387 Şişli /
İstanbul / Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 842321 sicil numarası ile kayıtlı (MERSIS No:
0271077412800010) bir anonim şirkettir.
DLL sizlere ait kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olması nedeniyle veri sorumlusudur ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda
açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek,
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Aramızda akdedilecek olan finansal kiralama sözleşmesi kapsamında toplanan
kişisel verileriniz, DLL tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sair mevzuat
kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini, muhatabını belirlemek ve buna göre malvarlığı kontrolü
yapabilmek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek,
- Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, TBB, FKB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK,
SGK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlüklerine uymak,
- Aramızda akdedilecek olan sözleşmenin ifası amacıyla, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması,
- Şirket tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre
özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi,
- Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin
geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların
giderilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşleme Politikasında yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,
- Sizlere hizmet verecek olan personelimizin açısından insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve
uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş
ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,
- Şirkete ait müşteri oluşturma stratejilerinin belirlenmesi ve ileride sizlere daha fazla ürün sunulması adına bilgilendirme,
kampanya ve buna benzer başkaca amaçlarıyla işlenebilir. Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket,
kişisel verilerinizi kredi kontrolleri yapmak, sözleşme ve ilgili yönetim sistemlerine dahil etmek, ilgili kurallara ve
düzenlemelere riayet etmek, dolandırıcılığı ve kara paranın aklanmasını engellemek ve piyasa araştırmaları yapmak amacıyla
da kullanabilir.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?: Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda A maddesinde belirtilen
amaçlar ile ilgili olarak KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu
olarak aktarılacaktır.
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/
izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, Şirketimiz nezdinde görevleri uyarınca bu bilgilere erişimi olanlara ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. Maddesinin 4. Fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3.
Kişilere, BDDK, SPK, TCMB, Kimlik Paylaşım Sistemi, TAKBİS, TAKBAS, Türkiye Barolar Birliği, Tapu Kadastro
Müdürlüğü ve buna bağlı her türlü kurum, daire, müdürlük ve kuruluş gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel
kişilerine, ana hissedarımız ve içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız,
işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.
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Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi : Kişisel verileriniz; Şirketimiz iletişim ve dağıtım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olarak otomatik olmayan, içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar,
resmi kurumlar, bankalar ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli
yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir.
Kanun’un 11.maddesi uyarınca haklarınız : Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini
öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip
olduğunuzu, Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve kişisel veri güvenliğinin ön planda
olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
Kanun Kapsamında Size Tanınan Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?: Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak
ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından
Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Ofis
Kulesi No:12 Kat:27 Ofis No:2702A 34387 Şişli / İstanbul / Türkiye adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu
olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;
−

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

−

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa
kimlik numarası,

−

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

−

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

−

Talep konusu

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile
gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri
sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli
görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile
ilgili soru yöneltebilir.
KVKK, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip
oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle şirketimize başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kişisel Verilerin
Korunması Kurumuna (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 D.4, 06520 Çankaya/Ankara 0312 216 50 00) şikâyet
yoluna gidilemez.

2

