VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Vakıf Faktoring A.Ş. (“Vakıf Faktoring” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlere
sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği,
kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirketimiz hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin ortaklarının, temsil
yetkililerinin, müşteri lehine kefil/garantör olan gerçek kişilerin, kefalete rıza gösteren eş, gerçek kişi ciranta
vb. diğer gerçek kişilerin,




Kimlik verileri (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi,
sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden
gelebilmektedir.) ve iletişim verileri,
Vergi numarası, imzası,
Şirketimizin ilgili kişi ile olan hukuki ilişkisi kapsamında finansal ve malvarlığına ilişkin verileri ile
hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak işlenmesini gerektirebilecek diğer verileri,

aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:










Vakıf Faktoring tarafından kredi, teminat ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Vakıf Faktoring ile kurumsal müşteri (tüzel kişi) veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki
ilişkinin teminatı olarak kefalet, garanti vb. gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçlerinin
yönetilmesi,
Ortak ve/veya temsil yetkilisi olunması halinde Şirketimiz ile müşteriler arasında kurulacak olan
hukuki ilişki çerçevesinde ortakların ve/veya temsil yetkililerinin kredibilite değerlendirilmesi
kapsamında istihbarat, kredi geçmişi, kredibilite ve diğer gerekli verilerin analizi ve süreçlerin
tamamlanması,
Vakıf Faktoring’in müşteriye sağladığı hizmet kapsamında dış işlem süreçlerinin yürütülmesi,
Teminat değerleme, kayıt, takip ve tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,
Vakıf Faktoring’in hizmet kanallarına ve müşterilerimizin varlıklarına yönelik gerçekleşebilecek olan
dolandırıcılık, suç gelirinin aklanması, terörizm finansmanı gibi suçların oluşumunun önlenmesi
amacıyla gerekli işlemlerin yapılması,
Şirket’imizin ziyaret edilmesi halinde kamera ile görüntülerinin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş
çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin işlenmesi, ziyaret esnasında internetin kullanılması
halinde log kayıtlarının tutulması,
Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, risk izleme, raporlama, kontrol, denetim, iç
denetim yapılması

dâhil faaliyetlerimiz kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin
karşılanması, ilgili mevzuata, Şirket içi ve Şirket’in bağlı olduğu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve
bünyesinde bulunan iştiraklerin kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak, otomatik
ve otomatik olmayan yollarla işlenebilecek, Şirkete ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine aktarılarak, hem
dijital ortamda hem de fiziki ortamda saklanabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında
belirtilen sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru
menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayalı ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde
açıklanan amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Resmi Kurumlar (BDDK, MASAK, KKB vb.), bankalara, Risk
Merkezine, Şirketimizin bağlı olduğu Vakıfbank İştirakler Müdürlüğü ile Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’na ve bünyesinde bulunan iştirakler ve onlarla ortak olarak
kullanılan sunuculara, yurt içi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci
maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü,
hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati
hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla; Vakıf Faktoring
tarafından, doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerden veya tarafınızdan telefon, e-mail, faks,
Vakıfbank şubeleri vasıtası ile, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile istihbarat faaliyetleri kapsamında gerekli
olduğu takdirde diğer kanallar vasıtasıyla toplanan bilgiler; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan
ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki
sebeplerle toplanmaktadır.
5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik
veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok
edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
verilerinizin münhasıran otomatik Sistemler vasıtasıyla Analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe
bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilenizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;


Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 34775 Ümraniye / İSTANBUL adresine kimlik
teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya



Şirketimizin vakiffactoring@hs01.kep.tr posta adresine veya



Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@vakiffaktoring.com.tr adresine veya



Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile
tarafımıza iletebilirsiniz.

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.

