Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Devir Faktoring Anonim Şirketi (“Devir Faktoring” veya “Şirket”) olarak hizmetlerimizin en iyi şekilde
sunulması, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu
doğrultuda, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Devir Faktoring tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle
beraber, hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini teminen kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Şirketimizin mevcut veya potansiyel tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerinin ortaklarının,
temsilcilerinin, tüzel kişi veya gerçek kişi tacir temlik borçlularının ortaklarının, temsilcilerinin ve
müşteri lehine kefillerin, cirantaların vb. gerçek kişilerin kişisel verileri (kimlik, iletişim, işlem
güvenliği, görsel, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, risk yönetimi verileri); Şirketimiz tarafından faktoring,
teminat, operasyon ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ile müşteriler arasında kurulacak olan
hukuki ilişki çerçevesinde kredibilite değerlendirilmesi kapsamında istihbarat, kredi geçmişi, analiz ve kredi
limit tahsisinin belirlenmesi, müşterilerin sisteme tanınması, bilgilerinin güncellenmesi, evrak takibi, mali
tahlil raporunun hazırlanması dahil müşteriye sağlanan hizmet kapsamında işlem süreçlerinin yürütülmesi,
teminat değerleme, kayıt, takip ve tahsilat süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ile kurumsal müşteri (tüzel kişi)
veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet, garanti vb. gibi
sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, Şirket’in hizmet
kanallarına ve müşterilerimizin varlıklarına yönelik gerçekleşebilecek olan dolandırıcılık, suç gelirinin
aklanması, terörizm finansmanı gibi suçların oluşumunun önlenmesi amacıyla şüpheli işlem bildirimi dair
gerekli işlemlerin yapılması, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk, finans ve
muhasebe işlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış
süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, risk yönetimi, pazarlama ve analiz süreçlerinin
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve
prosedürlerine uyum sağlanabilmesi, uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Ayrıca;
x Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kaydı görüntüleriniz fiziksel mekân güvenliğinin temini,
x İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin ücretsiz kablosuz
ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı kanun gereğince
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log
kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve
Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel
verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda
muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile
ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; BDDK,
MASAK, GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın resmi kurum ve kuruluşlara,
bağımsız denetim firmalarına, bilgi teknoloji hizmeti sunan şirketlere, anlaşmalı hukuk bürolarına, bankalara
ve hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen
temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü,
veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı
olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden,
resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı
devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.
5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
http://www.devirfaktoring.com/Assets/Documents/Kvkk_Basvuru_Formu.pdf linkindeki form ile
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca “Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş
Merkezi B Blok Kat:3-4 Kasımpaşa 34440- Beyoğlu –İSTANBUL” adresine yazılı olarak ve kimlik
teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden
“devirfaktoring@hs02.kep.tr” ya da “kvkk@devirfaktoring.com” e-posta ya da kep adresine
iletebilirsiniz

