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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME  

ICBC TURKEY BANK A.Ş. (“Banka”), 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK”) 
gereğince; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep 
ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerçekleştiren amaç 
çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muahafaza edilecek yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel 
verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, 
yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan 
sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.  
 
ICBC TURKEY BANK A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankamıza 
teslim ettiğiniz özgeçmişiniz ve / veya iş görüşmeniz kapsamında açık rızanıza istinaden sözleşme 
akdetmek, gerektiğinde hakkınızda referans araştırması yapmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili 
mevzuat (Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi, Bankaları ilgilendiren diğer 
mevzuatlar) uyarınca hukuksal yükümlülüklerimizi ifa etmek, kimliğinizin tespiti için ad, soyad, doğum 
tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt 
ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici 
kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine 
uymaktır.  
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
ve ilgili mevzuat (Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi, Bankaları ilgilendiren 
diğer mevzuatlar), İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum 
veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 
Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi tüzel kişileri, Bankamızın 
doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, Banka tarafından destek hizmeti alınan 
yurt içi-yurt dışı üçüncü taraflara bağımsız denetim kuruluşlarına, hizmet aldığımız tedarikçilere, aracılık-
acentelik ya da işbirliği yaptığımız tüzel kişilere, program ortağı kuruluşlar; ICBC TURKEY BANK A.Ş. 
olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü 
kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini 
önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program 
ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.  
 
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi 
kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK kapsamında; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip 
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme, aktarıldığı 
üçüncü taraflarca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 
bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanunun (KVKK’nın yedinci maddesinde) öngörülen şartlar 
çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  
 
 
 

AD-SOYAD :  _______________________________________________________  

TARİH             :  _______________________________________________________  

İMZA            :  
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Diğer sayfadaki metni okuduktan sonra; aşağıdaki ifadenin el yazısı ile 
yazılarak ön sayfanın  imzalanması gerekmektedir 
 

 
“Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. 
Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum” 
 

 

 


