MÜŞTERİLER İÇİN
VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU
İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,
kişisel verilerinin ENCO İSTANBUL SEYAHAT VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ (ENCO) tarafından yasadaki
esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel ve genel nitelikli kişisel verilerimin, ENCO tarafından
işlenmesine ilişkin; ENCO’ya tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen
veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, ilgili mevzuatlar kapsamında
paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel
veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kapsamında;
 Adımın, soyadımın, TC Kimlik numaramın, pasaport numaramın veya geçici TC Kimlik
numaramın, doğum yeri ve tarihimin, medeni halimin, cinsiyetimin, sicil numaramın, adli sicil
kayıtlarımın, ehliyet, SRC belgesi, Psikoteknik ve beni tanımlayabileceğiniz diğer kimlik
verilerimin,
 Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgem, meslek odası kaydım vb. mesleki
verilerim ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirkülerimin ve imza verilerimin,
 Mesleki yeterlilik belgelerim,
 Adresimin, telefon numaramın, elektronik posta adresimin ve sair iletişim verilerimin,
 Finansal özgeçmişime ilişkin verilerimin, Banka hesap numaralarımın, IBAN numaramın, kredi
kartı bilgilerimin, faturalama bilgilerimin, gibi finansal verilerimin,
 Satış ve kiralama hizmetleriniz aracılığıyla edindiğiniz verilerimin,
 Tesis güvenliği standartları gereğince tutulan sesli görüşme kayıtlarımın ile elektronik posta,
mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafınızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel
verilerimin,
 Tesislerinizi ve ofislerinizi ziyaret etmem halinde sesli kamera kayıt görüntülerimin,
 Otoparkı kullanmam halinde araç plaka verimin,
 Enco işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri
binasına ve tesisinin çevresine yerleştirdiği kameralar aracılığıyla topladığınız verilerimin
işlenmesine, saklanmasına ve okuyup anladığım aydınlatma yükümlülüğünde yer alan yurt içi-yurt
dışı kurum ve kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ENCO’nun; yukarıda yer alan kişisel verilerimi, ticari faaliyetlerinin devamlılığı ve hukuki
yükümlülüğünü sağlamak amacı ile kurum ve kuruşlara paylaşacağına dair muvafakatim
bulunmaktadır.
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