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Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
(“Şirket”) sağlık verileri de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizi, Sigortacılık Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatlar
kapsamında başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırken aynı
zamanda tasarruf yapmanıza da olanak sağlayan Hayat Sigortası hizmetinin sunumunda kullanmak ve bunlara dair
işlemlerin ve akdedilen sözleşmenin yerine getirilebilmesi amacıyla; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik
adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak; sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
başta KVKK olmak üzere diğer ilgili kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yasal süreler zarfında
saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını veya
kanunlar kapsamında belirlenen yasal sürelerin sona ermesini takiben Şirket kişisel verilerinizi re’sen veya talebiniz
üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Kişisel verileriniz, Hayat Sigortası hizmeti kapsamında tüm
ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında
kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarla ( Hazine Müsteşarlığı, SPK,
MASAK, Emeklilik Gözetim Merkezi, adli ve idari makamlar vb.) , 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde
sayılan finansal kuruluşlar, Hayat Sigortası kapsamında ilişki içerisinde olduğumuz ana hissedarımız T.Vakıflar Bankası
T.A.O. başta olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Şirketimizce size
sunulan Hayat Sigortası hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi adına hizmet alınan ya da iş birliği yapılan ya da Hayat
Sigortası hizmeti kapsamında proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve üçüncü kişilere
aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları,
Acenteleri, Brokerleri, Şirketimiz internet şubesi (www.vakifemeklilik.com sitesini ziyaret etmekle, site vasıtasıyla
sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle; site aracılığıyla iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin KVVK
kapsamında “açık rıza” ile verildiği kabul edilecektir.), çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği “İlgili Kişi” Sıfatıyla Sahip Olduğunuz Haklarınız:
Şirketimize yazılı başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c)
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, g) Aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin
bildirilmesini isteme, h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
çıkmasına itiraz etme, i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Taleplerinizin Şirket’imize yazılı ya da Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan eposta adresiniz vasıtası ile e-mail yoluyla yöneltilmesi gerekmektedir.
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik
meydana geldiğinde Şirket’imize bildirmeniz önem arz etmektedir.
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isterseniz,
http://www.vakifemeklilik.com.tr/iletisim/Kisisel-Veri-Korunmasi.aspx adresinden aydınlatma metnimizin ve
politikalarımızın tamamına erişebilirsiniz.
İşbu aydınlatma yükümlülüğünü okudum, anladım.

MUVAFAKATNAME
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye (“Şirket”) Hayat Sigortacılığı hizmeti kapsamında vermiş olduğum şahsıma ait her
türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen
düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla
ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.
Şahsıma ait kişisel veriler talep etmiş olduğum Hayat Sigortası hizmeti kapsamında Şirket tarafından acenteler,
internet uygulamaları ve çağrı merkezi kanalıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kısmen otomatik olan
yöntemler ile toplanmaktadır. Şirket tarafından söz konusu kişisel verilerim başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Hayat Sigortacılığı hizmetinin sunulabilmesi ve bu
kapsamda akdedilen sözleşmenin, sözleşmeye dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi;
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 muvafakatname, Hayat Sigortacılığı ürün ve hizmetinin sunulabilmesi için akdedeceğimiz/akdettiğimiz
sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve
ayrıca tüm kişisel verilerimin Hayat Sigortacılığı hizmetiyle ilgili şahsıma özel fırsatların oluşturulması amacıyla
işlenmesine ve Hayat Sigortacılığı hizmeti süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği bildirimi zorunlu 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 muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan
hür irademle imzalanmıştır.

