Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Ethica Sigorta A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “
doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini koruma konusunda yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz; veri sahibinin beyanına istinaden Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimizde
çalışan personelimiz tarafından toplanabileceği gibi; Acentelerimiz, 29459 sayılı Sigortacılık Destek
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında destek alınan kuruluşlar, sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesine
yardımcı eksper, tedarikçi, medikal firma, servis vb. kuruluşlar, SBM,SGK gibi kamu tüzel kişileri ve
benzeri kanallar aracılığı ile toplanabilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme “ kişisel verilerin
işlenmesi “ adı verilmektedir.
Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında acentelerimiz
aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya nitelikli kişisel verilerin
işlenmesini gerektirmektedir. Veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde
işlenmektedir.
Bu doğrultuda işlenmiş kişisel veriler, Ethica Sigorta A.Ş. tarafından veri sıfatı sorumlusu ile yukarıda
açıklandığı üzere; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, açıklanabilecek, muhafaza edilebilecek ve yasal
mevzuat baz alınarak 3.kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu veriler,
yasal yükümlülükler gereğince bazı kamu kurumlarına (Hazine Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Kamu Gözetimi Kurumu, T.C
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, TC Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, vb.) bir takım teknik analizlere tabi tutulmak
üzere Ethica Sigorta A.Ş. içerisinde yer alan birim ve merkezlere, hukuki yaptırımlara tabi olması halinde
mahkemelere, taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri sağlayabilmemiz adına faaliyet gösteren anlaşmalı
üçüncü kişilere veya kurumlara veri aktarımı kapsamında aktarılabilmektedir.
Sözü geçen yasal yükümlülükler ve faaliyetlerimizin müşterilerimize sunduğumuz hizmetin
kalitesindeki devamlılığını sağlamaya yönelik söz konusu diğer durumlar ile sınırlı olmak üzere
müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerimizin izni dahilinde
gerçekleşmektedir.
Paylaşılmış olan tüm kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatı ile Ethica Sigorta A.Ş. gözetimi ve kontrolü
altındadır. Ethica Sigorta A.Ş. yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilginin ve kişisel
verilerin gizliliği ile birlikte söz konusu verilerin bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli önlemleri
almakta ve bu konudaki organizasyonları üstlenerek işletme politikalarını uygulamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sigortalılarımıza; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse
düzeltilmesini isteme, KVKK’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere KVKK’nın 7’nci maddesinde

öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda
sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduklarını belirtmek isteriz.
Vermiş olduğumuz tüm bu bilgiler haricinde, kişisel verileriniz konusundaki tüm sorularınız için
iletisim@ethicasigorta.com adresinden ve 0216 362 99 99 numaralı telefondan bizlere ulaşarak
sorularınızı yöneltebilirsiniz.

