BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ (‘’BEYAZ FİLO’’ veya
‘’ŞİRKET’’)
AÇIK RIZA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’ veya ‘’Kanun’’) emredici
hükümleri uyarınca kişisel verileriniz, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak işlenecektir. Kural, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
işlenemeyeceği iken, Kanun’un 5/2. maddesinde ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın kişisel
verilerin işlenebileceği hal ve şartlar sayılmıştır. İşbu metin, kişisel verilerinizin işlenebilmesi
için ilgili kişi olarak açık rızanızın zorunlu olduğu durumlar için Şirketimiz tarafından
hazırlanmış olup, rızanızın bulunmadığı hallerde kişisel verileriniz işlenmeyecektir.
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmesi için 6698 sayılı Kanun kapsamında
açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Açık rızanızı vermeniz halinde;








Satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
Ürün ve hizmetlerin müşteri beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek önerilmesi,
Siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla irtibata geçilmesi, bu
kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti
gönderilmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan
aktivitelerin planlanması ile icrası,
Bilgilerinizin güncellenmesi, üyeliğinizin yönetilmesi ve sürdürülmesi, ilginizi
çekebilecek ürün ve hizmetlerin önerilmesi,
Ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet araştırması yapılması gibi amaçlar ile
kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde; kişisel ve irtibat bilgileriniz (adınızı, soyadınızı, e-posta
adresinizi, telefon numaralarınızı ve yerleşim ve/veya iş yeri adresinizi, yaşınızı ve gelir
seviyenizi) işlenecek kişisel verilerinizdir.
Kişisel verinizin kullanımı sonrasında gerçekleştirilecek ikincil işlemler için (örneğin başka
kişilere veya yurtdışına veri aktarımı) ve verilerinizin işlenme amaçlarının değişmesi halinde
ayrıca açık rızanız gerekmektedir. Belirtilen konularda rızanız alınmaksızın veri işleme
faaliyetine girişilmeyecektir.
İşbu rıza metni ile birlikte, belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında
işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve saklanmasını, bu hususta tarafınıza
gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, rıza metnini okuyup anladığınızı kabul ve taahhüt etmiş
olmaktasınız.
Beyaz Filo olarak müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve ilgili tüm kişilerin kendi geleceğini
tayin etme hakkına saygı duyuyoruz. Bu kapsamda, açık rızanızı geri almak istemeniz halinde
talebinizi Şirketimizin Birlik Mahallesi Podgoritsa Cad. No:1/1 Çankaya/ANKARA adresine
fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir, kvkk@beyazfilo.com adresine elektronik posta olarak
gönderebilirsiniz.

