TEDARİKÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından
gerçekleştirilen müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında
işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Banka tarafından kişisel verileriniz (ad soyad, adres, doğum tarihi, doğum yeri, oturum izni
olan ülke, vatandaşlığı bulunan ülke, cinsiyet) denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Banka’nın
iş süreçlerinin kurgulanması, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, üçüncü kişilerin
banka bilgi sistemlerine erişim yetkilerinin düzenlenmesi, üçüncü kişilere yönelik etkinliklerin
yönetimi, Banka stratejilerinin oluşturulması, BNPP ile olan ortaklığımız kapsamında ilişkilerin
ve süreçlerin yönetimi, destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan
ilişkilerin yönetimi, Banka hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği
yönetimi, sözleşme süreçlerinin takibi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve
yönetilmesi, acil ve olağanüstü durumların yönetilmesi, Banka faaliyetlerinin ilgili mevzuata
uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların kurgulanması, Banka operasyonel risklerinin
yönetimi, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, dava ve yasal takip süreçleri, finansal
güvenlik ve uyum süreçlerinin (Tedarikçini Tanı-Know Your Supplier, Müşterini Tanı-Know
Your Customer, Kara Para Aklama-Anti Money Laundering, Sahtecilik/ Dolandırıcılık
Önleme- Anti Fraud ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele vb.) yönetimi, her türlü risk yönetimi,
iş güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun
sağlanması, yetkili kamu ve özel kuruluşlarının mevzuat kapsamında talep ettikleri bilgilerin
verilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, her türlü lojistik
işlemlerinin yürütülmesi, banka sistemlerinin analizi ve geliştirilmesi, muhasebe ve fatura
işlemleri ve operasyonel faaliyetlerin kurgulanması amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda,
Banka ile sizler arasında bulunan ilişki çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,
Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak
veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
için veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, temel
hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamız meşru menfaatinin yerine
getirilmesi hukuki sebepleriyle toplanmakta ve işlenmektedir.
Meşru menfaate dayanılarak gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri bakımından ilgili
menfaat ile temel hak ve özgürlükleriniz arasında bir “denge testi” yapılacak olup, bu hukuki
sebebin geçerli olacağı durumlar ayrıca titizlikle incelenecektir.
Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz gerekli hallerde
Bankanın yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, ve

kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla
paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurt içinde veya
yurt dışında işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz, Bankamız ile aranızdaki ilişki süresi boyunca işlenecektir. Söz konusu
sürenin bitiminden sonra, ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren
herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da
kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel
verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka
tarafından alınmaktadır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
➢ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
➢ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
➢ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamızın web sayfasında yer alan bu linkte yayınlanan ya da
Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki
yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz:
• Şubelerimize yazılı olarak,
• İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine göndererek,
• Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile
ileterek,
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine
KEP ile ileterek.
Bunun yanı sıra, bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta
adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi şubelerimize teslim ederek

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem
aracılığıyla da iletebilirsiniz.
Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra
en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler
çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.
Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması
ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi
ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz
cevaplanamayabilecektir.
Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte yer alan TEB
A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

