
 

MÜŞTERİ  

RIZA METNİ 

Kuzey Sigorta Acenteliği A.Ş. (“Şirket”) CKVK-003 kodlu “Müşteri Aydınlatma Metni” kapsamında olmakla birlikte, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2’nci ve 6.3’üncü maddelerinde belirtilen şartlar dışında kalan; görüşmeler esnasında 

edinilen ve internet sitesi, başvuru formu, e- posta, sms, şifahi bilgi, fiziki evrak, sosyal medya mecraları ile mobil uygulamalar 

aracılığı ile toplanan ve Şirket, tarafından,aydınlatma metni çerçevesinde belirlenen ve aşağıda özel olarak atıf yapılan amaçlar 

kapsamında; 

  

İŞLENMESİ İÇİN 

RIZA VERİLMESİ TALEP EDİLEN VERİ 

  

  

İŞLENME AMACI 

 

 

Kimlik ve İletişim                     

 

 

 

 

Kredi Kartı Numarası 

Müşteri ilişkileri yönetim sürecinde, Mal ve Hizmet talep, 

Alış-Satış, Satış sonrası hizmetler, Finans ve Muhasebe 

İşlerinde, Çalışan adayların Başvuru sürecinde, İş akdi ve 

mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yapılabilmesi, özlük 

dosyasının oluşturulması 

 

Müşterinin talebi üzerine düzenlenen poliçeye istinaden 

prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi, finansal kayıtların 

tutulması ve takip edilmesi. 

Banka, Iban bilgisi 

Müşterinin talebi üzerine düzenlenen poliçeye istinaden 

prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi, fatura düzenlenmesi, 

finansal kayıtların tutulması ve takip edilmesi. 

Sağlık Durumu Beyanı 

Müşteri tarafından sağlık poliçesi düzenlenmesinin talep 

edilmesi halinde, işbu poliçenin tanzim edilebilmesi, prim 

bedelinin belirlenmesi ve kanuni yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi. 

Kıymetli Eşya 

Şirketimiz tarafından verilen hizmetin karşılığında yapılan 

ödemelere ilişkin finansal kayıtların tutulması ve takip 

edilmesi, mutabakat bilgilerinin güncel tutulması. 

Poliçe Verisi 

 (Araç plakası, Motor ve şasi no, Aracın türü, Kullanım Şekli, 

Araç marka, model-yılı, Sbm tramer no, Araç Tescil Tarihi, 

Adres, Ada, parsel, pafta, İnşaa yılı, Kullanım Şekli, Bina İnşa 

Tarzı, Hasar Durumu, Yüzölçümü, Kat Sayısı, Seyahat Edilecek 

Ülke, Seyahat süresi, Vize Türü, Taşınır ve Taşınmaz Bilgileri, 

Seyahat Edilecek Ülke, Seyahat süresi, Vize Türü, Adres, 

Faaliyet Konusu, Yapı Tarzı, Demirbaş Bilgisi, Vergi Numarası) 

  

Şirket faaliyet alanı kapsamında poliçelerin düzenlenmesi, 

prim bedelinin belirlenmesi ve kanuni yükümlülüklerin 

yerine getirilebilmesi. 



Tıbbı Geçmiş/Engel Durumu/Kan Grubu/Kullanılan İlaçlar 

Müşterinin talebi doğrultusunda Şirket’in ana konusu 

çerçevesinde poliçelerin düzenlenmesi, poliçeye ilişkin 

olarak primlerin belirlenmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi. 

Medeni Durum 
Müşterinin tanınabilirliğinin sağlanması, müşteri 

kayıtlarının oluşturulması. 

 kişisel verilerinizin otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, yukarıdaki tabloda yer verilen özellikli amaçlar ile işlenmesine ve 

işe alım süreçlerinin sonuçlandırılması, mülakat organize edilmesi, işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, belge ve bilgi güvenliğinin 

sağlanması ile mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Şirketimiz ilgili birimleri, departmanları, diğer 

çalışanları, yöneticileri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve 

yetkililerine ve belgelerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması amacıyla bilişim firmalarına aktarılması amacıyla rızanız 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu, bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen 

yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile Kaptanpaşa Mah.Piyalepaşa Blv.Ortadoğu Plaza No:73/9 Şişli/İST. adresimize bizzat 

elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 

5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan  kuzeysigorta@hs03.kep.tr veya  güvenli elektronik imza, mobil imza 

ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle de muhasebe@kuzeysigorta.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Yukarıda yer verilen hususlar doğrultusunda işbu metnin tarafınızdan imzalanması ve “Kabul Ediyorum” hanesinin işaretlenmesi 

halinde açık rıza prosedürü tamamlanmış addedilecek olup, verilerin belirtilen toplanma yöntemleri ve işlenme amaçları kapsamında 

işlenecek ve belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir; 

Adı – Soyadı      :________                                                                                          Tarih               :_______ 

 

KABUL EDİYORUM. 

İMZA 

 

 

 

KABUL ETMİYORUM. 

İMZA 

 

 

 

mailto:kuzeysigorta@hs03.kep.tr
mailto:muhasebe@kuzeysigorta.com.tr

