KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA
Sayın İlgili,
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.
Maddesi gereğince hazırlanmış ve yasal zorunluluk sebebiyle ilginize sunulmuştur.
a. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
Veri sorumlusu Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi (“Bereket Varlık”)’dir.
Bereket Varlık’ın vermiş olduğu hizmetler kapsamında, verdiği yetkiye dayanarak onun adına
kişisel veriler Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Albaraka Türk”) tarafından
işlenmektedir.
b. Toplanan Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları
Ad soyad, TCKNO, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport) fotokopisi, adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi, banka hesap numarası,
MKK sicil numarası ve kira sertifikasına ilişkin bilgileriniz; kira sertifikası ihraç işlemlerinin,
ihraç sonrası operasyonel işlemlerin, ihraç verilerine ilişkin analizlerin ve raporlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır.
c. Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;
* Hukuki ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kılınmış kişi,
kurum ve/veya kuruluşlara,
* İş faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetimi amacıyla başta Sermaye
Piyasası Kanunu olmak üzer diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği
sınırlar/yükümlülükler dahilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü
taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, emir iletimine aracı
kuruluşlara,
* Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlara
aktarılabilecektir.
d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında Kanun’un 5’nci maddesinin 2/a
bendinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 2/c bendinde belirtilen “bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 2/ç “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak
talep formu aracılığıyla otomatik olmayan ve internet bankacılığı/mobil bankacılık
aracılığıyla otomatik yolla doğrudan şahsınızdan alınabileceği gibi destek hizmeti alınan
kuruluşlardan/aracı kuruluşlardan dolaylı olarak otomatik yolla da toplanmaktadır.
e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin
info@bereketvarlik.com e-posta adresine veya noter kanalıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan
Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

