
AYDINLATMA BİLDİRİMİ  

(Websitesi “Bize Ulaşın” bölümü için) 

 

Kişisel verilerinizin korunması BNP Paribas Grubu için önemlidir. 

 

Bu Aydınlatma Bildirimi kişisel verilerinizin Gayrettepe Mah. Yener Sok, No:1 K:2-3 Beşiktaş/ 

İstanbul adresinde mukim, MERSİS NO. 0295001447100014,  BNP Paribas Finansal Kiralama 

A.Ş. (“Biz”) tarafından korunmasıyla ilgili şeffaf ve ayrıntılı bilgileri sunar.  

 

Bizler, veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyetlerimizle ilgili kişisel verilerinizin toplanmasından ve 

işlenmesinden sorumluyuz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” 

veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış 

olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizlerin web sitemizi ziyaret ederek, “Bize Ulaşın” 

sekmesinde girmiş olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sahip 

olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 

Bu Aydınlatma Bildiriminin amacı; sizin hakkınızda hangi verileri topladığımız, bu verileri 

hangi sebeplerle işlediğimiz, kimlerle paylaştığımız, verileri ne kadar süre ile saklayacağımız, 

haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi vermektedir. 
 

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. olarak https://leasingsolutions.bnpparibas.com.tr/hizli-

basvuru/ web sitemizi ziyaret ederek “Bize Ulaşın” sekmesi üzerinden tarafımıza ileteceğiniz 

aşağıda yazılan kişisel verileriniz, yine bu sekme üzerinden bizimle görüşme talebi ilettiğiniz 

konu hakkında sizlerle iletişim kurmak amacıyla toplanarak işlenmektedir. 

 

 kimlik bilgileri (ad, soyad), 

 iletişim bilgileri (posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası), 

 çalışma bilgileri (sektör), 

 bankacılık bilgileri  (Varsa çalıştığınız Türk Ekonomi Bankası Şube adı), 
 

Alınacak bu bilgiler, web sitemizin yurt dışında bulunan sunucularına otomatik aktarılmaktadır. 

Bu aktarım dışında kişisel verilerinizin 3. Kişilere aktarımı söz konusu olmayacaktır.  

 

Kişisel verilerinizi yürürlükteki kanun ve düzenlemelere riayet edilmesi, müşteri ilişkileri 

yönetimini kolaylaştırma ve yasal iddia ve taleplere karşılık verilebilmesi gibi operasyonel 

gereksinimlerimize uygun süre boyunca saklayacağız.  

 

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

 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, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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 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. 

 

Veri sahibi olarak yukarıda sayılan haklarınızı https://leasingsolutions.bnpparibas.com.tr/veri-

gizliligi-iletisim-formu/ adresinde yayınlanan başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 

aşağıdaki yöntemlerle Bize iletebilirsiniz:  

 Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:2-3 34349 Beşiktaş /İstanbul adresine iadeli 

taahhütlü posta veya Noter kanalıyla gönderilebilirsiniz.  

 kvktalepyonetimi@tr.bnpparibas.com e-posta adresine e-posta ile gönderilebilirsiniz.  

 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından bnppfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine 

KEP yolu ile iletilebilirsiniz. 

 

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul 

tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa 

sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler 

çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir. 

 

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından 

başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi 

ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri 

sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir. 
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