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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

(''Ş�rket'') tarafından, 6698 SayılıNetw�fi İlet�ş�m H�zmetler�Ltd. Şt�.
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun (“KVK Kanunu”) �lg�l�hükümler�ne uygun
olarak b�lg�n�ze sunulan K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu Kapsamında Genel
Aydınlatma Metn�ve Ş�rket K�ş�sel Ver�ler�n Korunması ve İşlenmes�Yönetmel�ğ�
çerçeves�nde,

K�ş�sel ver�ler�n�n ver�sorumlusu sıfatıyla Ş�rket veya gerekl�güvenl�k
tedb�rler�n�aldırmak suret�yle yetk�lend�rd�ğ�ver��şleyenler tarafından; Ş�rket'�n
müşter�ler�ne sunmuş olduğu ürün ve h�zmetler�n�en �y�koşullar altında
sağlayab�lmes�, ürün veya h�zmetler�n güven�l�r ve kes�nt�s�z b�r şek�lde tem�n
ed�lmes�, müşter�memnun�yet�n�n en üst sev�yeye çıkarılması, ödemeler�n
yapılması, mezkûr h�zmetlere �l�şk�n çeş�tl��şlemler�n yer�ne get�r�lmes�,
operasyonların yürütülmes�ve gel�şt�r�lmes�, mezkûr ürün ve h�zmetler�n veya
farklı ürün ve h�zmetler�n tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faal�yetler�n�n
yapılması, müşter�ler�n fırsatlardan, kampanyalardan ve sa�r h�zmetlerden
haberdar ed�lmes�ve müşter�lerle akded�len sözleşmeler�n gerekler�n�n yer�ne
get�r�lmes�amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak �lg�l�olan k�ml�k b�lg�ler�n�n,
adres b�lg�ler�n�n, �let�ş�m b�lg�ler�n�n ve sa�r k�ş�sel ver�ler�n; başta mevzuatta
öngörülen veya �şlend�kler�amaç �ç�n gerekl�olan süre kadar muhafaza ed�lme
�lkes�olmak üzere 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun (“KVK
Kanunu”) 4. maddes�nde �fade ed�len genel �lkelere uygun şek�lde
�şleneb�leceğ�n�; elde ed�leb�leceğ�n�, kayded�leb�leceğ�n�, �şlenme amacıyla
uygun süre zarfında fiz�ksel veya elektron�k ortamda güvenl�b�r şek�lde
depolanab�leceğ�n�, muhafaza ed�leb�leceğ�n�, değ�şt�r�leb�leceğ�n�, yen�den
düzenleneb�leceğ�n�, mevzuata uygun b�ç�mde açıklanab�leceğ�n�ve
aktarılab�leceğ�n�, devralınab�leceğ�n�, sınıflandırılab�leceğ�n�, �şleneb�leceğ�n�ya
da ver�ler�n kullanılmasının engelleneb�leceğ�n�; yukarıda bel�rt�len hususlarla �lg�l�
olarak Ş�rket tarafından b�lg�lend�r�ld�ğ�m�ve KVK Kanunu çerçeves�nde açık
rızam bulunduğunu kabul ve beyan eder�m.

İşbu k�ş�sel ver�ler�m�n, yukarıda bel�rt�len amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla,
Ş�rket tarafından; Ş�rket çalışanlarına, görevl�ler�ne, grup ş�rketler�ne (Ş�rket
ve/veya �ş ortaklarına, h�ssedarlarına), kanunen yetk�l�kamu kurum ve
kuruluşlarına, faal�yetler�n�yürüteb�lmek amacıyla, hukuk�zorunluluklar ve yasal
sınırlamalar çerçeves�nde bağımsız denet�m ş�rketler�ne, anket ş�rketler�ne,
tarafıma ver�lecek h�zmetler�n ve/veya faal�yetler�n yürütülmes��ç�n Ş�rket'�n
h�zmet aldığı veya b�rl�kte çalıştığı �ş ortaklarına ve h�zmet sağlayıcılarına
aktarılab�leceğ�n�ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan eder�m.

Bununla b�rl�kte, KVK Kanunu'nun 11.maddes�ve �lg�l�mevzuat uyarınca;
Ş�rkete başvurarak kend�mle �lg�l�; k�ş�sel ver��şlen�p �şlenmed�ğ�n�öğrenme,
k�ş�sel ver�ler�m �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg�talep etme, k�ş�sel ver�ler�m�n �şlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
�ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler�b�lme, k�ş�sel



ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n��steme,
�şbu ver�ler�n �şlenmes�n�gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel
ver�ler�m�n s�l�nmes�n�veya yok ed�lmes�n��steme, bu düzeltme ve s�l�nme
talepler�n�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n��steme, �şlenen
ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes�suret�yle kend�
aleyh�me b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, k�ş�sel ver�ler�m�n kanuna
aykırı olarak �şlenmes�sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın g�der�lmes�n�
talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak �ç�n k�ml�ğ�m�tesp�t ed�c�
gerekl�b�lg�ler �le kullanmayı talep ett�ğ�m hakkıma yönel�k açıklamaları da �çeren
taleb�m�www.plusnet.com.tr adres�ndek�formu doldurarak ve formun �mzalı b�r
nüshasını İzzetbey Mah. Hükümet Cad. No:15/B Çumra/Konya adres�nde
bulunan Ş�rket Müdürlüğü'ne k�ml�ğ�m�tesp�t ed�c�belgeler �le b�zzat elden �letme
yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda bel�rt�len d�ğer yöntemler �le �letme
hakkına sah�p olduğumu kabul ed�yorum.

Ayrıca, Ş�rket �le paylaşmış olduğum k�ş�sel ver�ler�n doğru ve güncel
olduğunu; �şbu b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde değ�ş�kl�kler�Ş�rkete
b�ld�receğ�m�kabul ve beyan eder�m.
KVK Kanunu'nda tanımlanan özel n�tel�kl�k�ş�sel ver�ler�m de dah�l olmak üzere
�lg�l�k�ş�sel ver�ler�m�n �şlenmes�ne, �lg�l�süreç kapsamında �şlenme amacı �le
sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında
saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekl�aydınlatmanın
yapıldığını; �şbu metn�, Ş�rket K�ş�sel Ver�ler�n Korunması ve İşlenmes�
Yönetmel�ğ�n�veAydınlatma Metn�n�

(Okudum,Anladım, Kabul Ed�yorum, İs�m Soy�s�m, İmza)
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