TŞOF KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ
AÇIKLAMA:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri
Sorumlusu olarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (“TŞOF” veya “Federasyon”) tarafından
TŞOF Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası ile veri sahiplerine göre düzenlenmiş
Aydınlatma Metinleri’ne uygun olarak işlenebilmektedir.
Bazı kişisel verilerin sadece açık rıza dahilinde işlenebilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün
olduğundan, Veri Sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
olarak Kişisel
Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri
sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara
ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
“Açık Rıza”nız kapsamında, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; TŞOF faaliyetlerinin prosedürler
ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kredi, finansman ve tahsilat işlemlerinin takibi,
planlanması ve yürütülmesi; finansman ve muhasebe işlerinin takibi; kredi süreçleri risk yönetiminin
gerçekleştirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi; yasal sınırlar çerçevesinde sigorta ve hasar
süreçlerinin planlanması ve takibi; müşteri/hizmet alan ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve
icrası,bursiyerlik süreci, eğitim ve organizasyonların planlaması ve icrası gibi amaçlarla, paylaşmış olduğunuz
sağlık verileriniz, adli sicil kaydınız, din ve kan grubu bilginiz, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileriniz dahil
olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilir.
Yine burada belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verileriniz ilgili mevzuatın
izin verdiği ölçüde, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, iştiraklerimiz kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişiler ile, kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile uygun görülecek diğer 3. kişiler ile
hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel veya resmi kuruluşlarla kişisel
verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşılabilir.

AÇIK RIZA:
TŞOF ile kurulu ve/veya kurulacak doğrudan, dolaylı, elektronik veya fiziki ilişki
nedeniyle paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf
üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikası’nda belirtilen
Veri Sahibi türlerine göre belirtilen amaçlarla TŞOF tarafından elde edilmesine,
toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, muhafaza edilmesine depolanmasına,
sınıflandırılmasına, gerekirse anonim hale getirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere
da dahil olmak üzere gerektiğinde 3. Kişiler ve resmi kurumlar ile paylaşılmasına hem
TŞOF hem de söz konusu taraflarca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
hükümlerine göre işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.
TŞOF tarafından http://www.tsof.org.tr/ internet adresinde yer alan Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve
İmhası Politikası (“Politika”) ve aynı sitede bulunan Veri Sahipleri ilişki türüne göre
hazırlanmış Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara
bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.
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