KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Türkiye’ de kurulu, Mustafa Kemal Mah. 2125.Sk. No:5/5 Çankaya ANKARA adresinde
mukim, ticaret sicil gazetesine 425414 no ile kayıtlı, 0368040900200001 mersis no’ lu,
Maltepe Vergi Dairesi, 3680409002 no’ lu vergi mükellefi, ERPA ÖDEME HİZMETLERİ VE
ELEKTRONİK PARA A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz
kapsamında veya Müşterilerimiz ile olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin,
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve
en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,
yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar
ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmayacağını,
sınıflandırılmayacağını ve sadece Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra
“KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu
sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması amacıyla, Şirket nezdinde
yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya
hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit ve teyit edilmesi, işlem sahibinin Şirket
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerine dair kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilmek suretiyle diğer kişilere önerilmesi ve tanıtılması
amacıyla gerekli olan stratejilerin planlanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden üçüncü kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili Şirket
birimleri tarafından yapılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi belge sunulma yükümlülüğümüz olan kamu
kurumlarınca istenilen belge ve bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların
bilgilendirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ve
Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan
“kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
“bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,

Hükümleri dayanak gösterilerek mevzuata uygun başvuru formu doldurulması, ve/veya
telefon görüşmesi ile fiziki veya elektronik ortamda toplanarak işlenmektedir.
Müşterilerimize ilişkin kişisel veriler, 6493 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin
izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB vb. ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile; elektronik fon ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız
ve/veya yetki vermiş olduğumuz ERPA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.
adına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları,
kurum ve kuruluşlar ile yetkili bağımsız denetim firmaları dâhil olmak üzere danışmanlık
aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin sunulabilmesi için
paylaşımın zaruri olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlar, Erpa Ödeme Hizmetleri
ve Elektronik Para A.Ş.’nin ortak marka çalışması yaptığı üçüncü özel ve tüzel kişilere ve
onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve tüm resmi merciler ile yukarıda yer alan
amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki ihtilafların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine herhangi bir onay almaksızın
derhal aktarılabilir.
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