KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Visa Europe Services LLC. (“Visa”) olarak özel hayatınızın ve kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem
veriyoruz. Visa tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve 58259698255.01.02-E.4059 sayılı izni ile düzenlenen çekilişe (“Çekiliş”) katılımınız çerçevesinde, sizi 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
(“Aydınlatma Metni”) kapsamında işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu:
Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Visa için Visa adına Empati Reklam Görsel Hizmetler
Organizasyon Promosyon Gıda ve Tic. A.Ş. (“Empati Reklam”) tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde
belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli
durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Visa, veri sorumlusu sıfatıyla, yapılacak Çekiliş’e ilişkin olarak
kendisi adına Çekiliş’i organize etmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amacıyla, Salih Omurtak Cad. No:56 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Empati
Reklam şirketine Kanun uyarınca veri işleyen sıfatıyla yetki vermiştir.
Kişisel Veri:
Bu Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu numarası ile alışveriş
bilgileri (Kanyon Alışveriş Merkezindeki tüm mağazalardan yapılan alışverişlere ilişkin slip/fiş/faturalar) ile
bize iletmekte olduğunuz fiş/faturalar içerisinde bulunabilecek sadakat kartı ve alışveriş kartlarınıza ilişkin
verileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü kişisel
verilerinizin (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedenleri
Kanun uyarınca Kişisel Verilerinizi, Çekiliş’e katılmak isteyen kişilerin katılım koşullarını sağlayıp
sağlamadıklarının teyit edilmesi, Çekiliş sonucunda taahhüt edilen ve Katılım Koşulları’nda belirtilen çekiliş
hediyesini kazanacak katılımcıların kura ile belirlenmesi, kazanan talihliler ile iletişim kurulması ve çekiliş
hediyelerinin talihlilere sağlanması amacıyla kaydetmek, işlemek ve saklamak istemekteyiz. Visa, Kişisel
Verilerinizin elde edilmesi ve burada belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesi için vekil ve veri işleyen
sıfatıyla hareket etmek üzere Empati Reklam’ı yetkilendirmiş olup Çekiliş’e katılmanız halinde Kişisel
Verileriniz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında
Yönetmelik’e uygun olarak Empati Reklam tarafından işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin yukarıda belirtilen amaç kapsamında toplanması ve işlenmesinin hukuki sebebi,
Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca Çekiliş’e katılmanız ve kazanmanız halinde katılım
koşullarına tabi olarak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıdır. Kişisel
Verileriniz yalnızca burada belirtilen amaçlar ile işleneceğinden bu amaç kapsamında verinizin işlenmesi için
açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği ve Veri Aktarımının Hukuki Sebepleri
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde,
Çekiliş’e katılmak için ileteceğiniz Kişisel Verileriniz,
-

Çekiliş’e katılım koşullarını taşıyıp taşımadığınızı teyit etmek ve Çekiliş’in gerçekleştirilmesi amacıyla
Empati Reklam’a, (Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca Çekiliş’i kazanmanız halinde
sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ile ilgili olduğundan);

-

Çekiliş’in gerçekleştirilmesi için Empati Reklam tarafından Noter’e ve Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara (Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca hukuki
yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için);

-

Çekiliş sonucunda asil ve yedek talihli olmanız halinde, Çekiliş sonuçlarının duyurulmasına ilişkin
yükümlülükler çerçevesinde Posta Gazetesi’ne (Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca
hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için);

-

Çekiliş sonucunda kazanmanız halinde, katılım koşulları ile taahhüt edilen ödülün sunulabilmesi için
irtibat kurulması amacıyla, yurtiçinde yerleşik seyahat acenteleri gibi zaman zaman hizmet / destek /
danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler / firmalar ve söz konusu üçüncü kişilerin hizmet / destek /
danışmanlık aldığı üçüncü kişiler / firmalara (Kanun’un Madde 5/2 (c) ve (f) düzenlemesi uyarınca
meşru menfaatimiz kapsamında)

açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan aktarılabilecektir.
Ayrıca, Kişisel Verileriniz, Çekiliş sonrasında kazanmanız halinde, kazanılabilecek çekiliş hediyelerinin
sağlanabilmesi için gerekli olması durumunda, Kanun’un Madde 9/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza
dayanarak,
•

Visa’ya ve Visa’nın dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan
şirketlere;

•

Visa tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan seyahat acenteleri,
otel ve ulaşım şirketleri ve benzeri üçüncü kişilere;

•

Çekiliş konusu etkinliği düzenleyen yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların hizmet
/ destek / danışmanlık aldığı yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişiler / firmalara ve

•

Visa’nın global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri
tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere

aktarılabilecektir. Çekiliş neticesinde asil ya da yedek talihli olarak belirlenmeyen kişilerin Kişisel Verileri,
Visa dahil yurtdışında yerleşik hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır ve yurtdışında bulunan veri tabanları
ve sunucularına aktarılmayacaktır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:
Kişisel verileriniz, Empati Reklam tarafından Kanyon Alışveriş Merkezinde kurulacak stand aracılığıyla
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin Müşteri Hizmetleri Yönetimi hizmetlerinden
sorumlu sözleşmeli tedarikçisi ADBA Entegre Pazarlama İletişim ve Ticaret Anonim Şirketi vasıtasıyla sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip
bulunmaktasınız:
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu
hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de
bildirilmesini isteme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

•

Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz
etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Visa ve Empati olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip
olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun
için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:
Empati Reklam Görsel Hizmetler Organizasyon Promosyon Gıda ve Tic. A.Ş.
Salih Omurtak Cad. No: 56 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 326 88 34
Faks: 0216 326 88 33
İşbu Aydınlatma Metninin bir kopyasının tarafıma verildiğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu beyan
ederim.
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