
 

 

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE 
İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEDARİKÇİ SATIŞ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ 

(“Aydınlatma Metni”) 

VFS Finansman Anonim Şirketi (“VFS” veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri 
güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu 
sıfatıyla VFS tarafından, Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) başta olmak üzere 
hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
(“Kurul”) kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) uyarınca hazırlanmıştır. İşbu 
aydınlatma metni kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz:  

(a) İşlenen kişisel verileriniz 
(b) Kişisel verilerinizin kaynağı 
(c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçları 
(d) Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri 
(e) Kişisel verilerinizin aktarılması 
(f) Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki haklarınız 

 
 
1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 
 
Tedarikçilerimiz ile akdettiğimiz sözleşmeler doğrultusunda sağlanan hizmetler karşılığında 
tedarikçi satış temsilcilerine prim ödenebilmesi ve Şirketimizce bu ödemelerin takip 
edilebilmesi amacıyla, ilgili satış temsilcilerinin aşağıdaki kişisel verilerinin işlenmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
Kimlik Verisi: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI 
 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar 
kapsamında işlenmek üzere doğrudan sizlerden temin edilmek suretiyle toplanmaktadır. 

 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

 
Şirketimiz, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt 
içindeki sistemlerimizde kayıt altına almak suretiyle işlemektedir: 
 

- Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 



 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 
 
VFS, yukarıda belirtilmiş olan kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesi uyarınca açık rızanızın 
varlığı halinde, yurt içindeki sistemlerinde kayıt altına almak suretiyle işleyebilecektir.  
 
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

 
VFS tarafından toplanan ve açık rızanız doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz hiçbir surette 
üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Bu veriler yalnızca Şirketimizin yurt içinde kendisine ait 
sistemlerinde kayıt altına alınacaktır.  
 
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ 

KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ 
 
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 
 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 
- İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme 
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme 

- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme 

Şirketimiz, Kanun’dan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla 
gerçekleştirecektir. Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, 
talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin 
reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda 
gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. 
Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme 
yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internet sitemizdeki 
(www.vfsfinansman.com.tr) Tedarikçi Satış  Temsilcisi Aydınlatma Metni linkinden 
ulaşabilirsiniz. 

https://www.vfsco.com.tr/finansman/lighting-form.html


 

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ 

 
 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, bizzat tarafımdan VFS’ye temin edilen ad, soyad ve T.C 
Kimlik numarası verilerimin, VFS tarafından yurt içindeki sistemlerinde kayıt altına alınması 
suretiyle işlenmesine rıza 
 
 Veriyorum. 
 
 Vermiyorum. 

 

Ad – Soyad :  

T.C. Kimlik Numarası :  

İmza :  

 


