
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME  

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, BNP Paribas Cardif 

Hayat Sigorta A.Ş. (“Cardif”) “veri sorumlusu” sıfatıyla sunduğu sigortacılık faaliyetlerinin ifası kapsamında tarafınızdan 

zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanında vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli 

olduğunu değerlendirdiği kişisel sağlık verileri de içerebilecek özel nitelikli veriler de dâhil kişisel verilerinizi (“Kişisel 

Veriler”) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, başta KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun 

olarak kanunda öngörülen hallerde veya açık rızanızla kanuni/yasal süreler ve hukuka uygunluk sebepleri devam ettiği 

müddetçe işlemekte ve aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişi ve kurumlarla paylaşabilmektedir. 

2. Cardif, poliçe düzenlenmesi, sigorta priminin belirlenmesi, teminat ödemelerinin yapılabilmesi, reasürans, koasürans, 

kimlik doğrulaması, suiistimallerin önlenmesi, yenileme gibi sigortacılık faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı ifası 

kapsamında şahsınıza ait Kişisel Verileri doğrudan veya yetkili sigorta aracıları ve iş ortakları vasıtasıyla her türlü yazılı, 

sözlü ve elektronik mecralardan (ATM, internet şubesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya, kamuya açık diğer 

mecralar vb.), sizden ve/veya, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; size verdiği hizmetleri layıkıyla 

yerine getirebilmek;size doğrudan ya da başta BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. olmak 

üzere grup şirketleri aracılığıyla yeni ürünler sunabilmek, pazarlama faaliyetleri yapabilmek ve tabi olduğu finansal güvenlik 

kurallarına uyabilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki; doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile ana ortaklarıyla, grup şirketleriyle, 

sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. gibi güvenli tahsilat hizmeti veren 

kuruluşlarla, bankalarla, denetim firmalarıyla, asistans firmalarıyla, araştırma şirketleriyle, hizmet alınan hukuk bürolarıyla, 

danışmanlık firmalarıyla, arşiv ve kargo firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, program ortaklarıyla, iş 

ortaklarıyla, acenteleriyle ve aracılarıyla, sigorta brokerleriyle,  hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet 

aldığı kişi ve kuruluşlar ile sözleşmeli reasürans şirketleri dahil sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın 

gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ve yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla 

Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmekte ve kullanabileceği bilişim 

teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir. Detaylı 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamıza kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

3. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, “ilgili kişi” olarak siz, Cardif’e başvurarak a) Kişisel verilerinizin işlenip 

işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını 

ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, f) KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel 

verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Cardif bu talepleri en geç otuz gün içinde 

cevaplandıracaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvuruların Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem 

belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya (i) şirketimize mesai saatleri içinde kimliğinizi tevsik edecek belgeler ile bizzat 

sunacağınız dilekçe ile veya (ii) noter vasıtasıyla ya da (iii) güvenli elektronik imza ile imzalanarak, yazılı olarak iletilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

4. Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini talep etmeniz halinde, finansal kuruluşların 

müşteri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama 

yükümlülüğü olduğundan yapmış olduğunuz talebiniz ilgili yasal sürelerin sona ermesini takiben yerine getirilebilecek olup 

söz konusu süre sonunda re’sen Cardif tarafından da silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Yine bu süre zarfında 

Kişisel Verileriniz Cardif tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal 

düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN EDİNİLMESİ, İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASIYLA İLGİLİ AÇIK RIZA BEYANI 

 

Yukarıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme metnini okuduğumu, anladığımı ve Kişisel 

Verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. tarafından işlenmesine ve 

üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmasına yukarıda sayılan her bir işlem için açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan 

ve taahhüt ederim. 

 

Okudum, anladım, onayladım ve bir nüshasını teslim aldım. 

 

 

İsim Soyadı :       TCKN  : 

Cep Tel. No. :      E-posta  : 

Tarih  :       İmza  : 
 


