
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE     Tarih 

AÇIK RIZA BEYANI 

Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Zurich Sigorta 

A.Ş.’nin (“Şirket”) tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir 

bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. 

Şahsıma ait kişisel veriler Şirket tarafından acenteler, internet uygulamaları ve çağrı merkezi kanalıyla 

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirket tarafından söz konusu kişisel verilerim başta 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak 

üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara 

dair işlemlerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin kurulması için fiyatlandırma kapsamında hasar geçmişi 

araştırması yapılması, yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; 

gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespit 

edilmesi için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, kağıt veya 

elektronik (internet/mobil vb.) ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve 

belgelerin düzenlemesi, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine 

Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatler kapsamında güvenliğin sağlanması amaçlarıyla 

işlenmekte ve saklanmakta ve iş süreçlerinin veya mevzuatın gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı 

firmalara ve Şirket ortakları ile iştiraklerine aktarılmaktadır. 

İşbu açık rıza beyanı, sigortacılık faaliyeti sunulabilmesi için akdedeceğimiz/akdettiğimiz sözleşmelerin 

gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve ayrıca 

tüm kişisel verilerimin ürün ile hizmetlerle ilgili şahsıma özel fırsatların oluşturulması, yeni ürün sunulması, 

bu hizmetlere ve ürünlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, planlanması, istatistik, analiz, 

müşteri memnuniyetini sağlamak için anket ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla 

işlenmesine, sözleşmelerin kurulması için fiyatlandırma kapsamında hakkımda hasar geçmişi araştırması 

yapılması ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Şirket 

ortakları ile iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.  

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu beyan formu tarafımdan hiçbir baskı altında 

kalmadan özgür irademle imzalanmıştır. 

Adı- soyadı:     TC Kimlik No:     İmza: 

 

 



                 Tarih 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE     

TİCARİ İLETİ İZNİ                   

İşbu tarih itibariyle Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.  

İşbu izin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigortacılık hizmetinden 

faydalanmam ve sigortacılık uygulamaları ile ilgili hususlar hakkında bilgilendirilmem, çeşitli ürün-

hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından 

tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderilmesi, aşağıda belirttiğim iletişim adres 

bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı, bu verilerin gizlilik içinde korunması için 

gerekli tedbirler alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde hareket edilerek Şirket ortakları, iş 

ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak 

üzere Şirket’in belirleyeceği yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişiler tarafından yasal süre aşılmamak 

üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki/manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, 

kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin 

edilerek kanunlarda belirtilen diğer sürelerle işleneceğini kabul ediyorum. İletişim tercihlerimi her zaman 

değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen 

işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda 

devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sigorta sözleşmem ile 

bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün 

izinlerim ve haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, 

reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve 

uygulamaları için Şirket tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla 

arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ve kanalları 

arasından aşağıda seçtiklerim yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler 

gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir. 

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin ileti iznimi hiçbir baskı altında kalmadan özgür irademle verdiğimi 

beyan ederim. 

 SMS/kısa mesaj ………….. 

 telefon ……………….......... 

 sosyal medya …………….. 

 e-posta/mail ……………... 
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