
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  
MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ 

 
Sayın Müşterimiz, 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin tarafımızca işlenebilmesi ve 

aktarılabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza göstermeniz gerekmektedir. Kişisel 
verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hususunda rıza gösterme konusundaki takdir yetkisi tamamen tarafınıza ait 
olup hiçbir gerçek veya tüzel kişi sizi bu rızayı göstermeye yönelik zorlayamaz. Tarafımızla gireceğiniz veya 
girdiğiniz hukuki ilişkinin devamı veya ifası hiçbir şekilde kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına rıza 
göstermeniz şartına bağlı değildir.  
 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olan firmamız 
SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ, Kale mahallesi Sakarya caddesi 
Salihbey sokak No:10 İlkadım/SAMSUN adesinde faaliyet göstermekte olup vergi kimlik numarası 7420113599 
mersis numarası 0742011359900001’dır. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında vereceğiniz 
rızayı dilediğiniz zaman hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın ve sebep göstermeksizin geri alma hakkına 
sahipsiniz. Aşağıda yer alan ve işlenmesi ve aktarılması için rıza talep edilen kişisel verilerinizin bazılarının 
işlenmesine ve aktarılmasına  rıza verip bazılarına rıza vermeyeceğiniz durumlarda bu rıza metninin alt kısmında 
bulunan ve “Açık Rıza Verilmeyen Veri Türü Maddesi” bölümüne ilgili veri türünün numarasını yazmanız yeterli 
olacaktır. Bu kısma veri türlerinden herhangi birisine ait numarayı yazdığınız durumda bu veri türü firmamız 
tarafından işlenmeyecek ve aktarılmayacak olup bu veri türünün işlenmesine ve aktarılmasına rıza vermediğiniz 
hususu kabul edilecektir. Aşağıda yer alan ve işlenmesi ve aktarılması için rıza talep edilen kişisel verileriniz yurt 
dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmayacaktır. Aşağıda yer alan ve işlenmesi ve aktarılması için rıza 
talep edilen kişisel verilerinizin hangilerinin yurtiçinde nerelere aktarılacağı hususu ilgili verinin yanında 
belirtilmiş olup bu hususa rıza gösterip göstermemek de tamamen sizin takdirinizdedir.  
 Firmamızdan ürün veya hizmet almaktasınız. Firmamız SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE 
KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin bir bölümü 6698 Sayılı Kişisel Verileri İşleme 
Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca açık rızanız aranmadan işlemekte ve aktarmaktayız. Ancak 6698 Sayılı 
Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerine göre açık rızanız olmadan işleme ve aktarma imkanı bulunmayan ve aşağıda 
belirtilen kişisel verilerinizi işlemek ve aktarmak amacıyla açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Bu açık rıza metni 
kapsamında işlenmesi ve aktarılması için açık rıza talep edilen kişisel veriler şunlardır; 
 

1- Kimlik Verileri (Ad-Soyad) (Ürün-Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi/ Reklam-Kampanya-
Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla 
İşlenmekte.) (Süre: Hukuki İlişki + 10 Yıl) (Kişisel Veri Aktarımı: İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcı 
Firma) 

 
2- İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-Mail Adresi) (Ürün-Hizmet Pazarlama Süreçlerinin 

Yürütülmesi/ Reklam-Kampanya-Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış 
Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla İşlenmekte.) (Süre: Hukuki İlişki + 10 Yıl) (Kişisel Veri Aktarımı: 
İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcı Firma) 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre yapılması gerekli olan aydınlatma bu rıza 

metninin tarafıma sunulmasından önce yapılmış olup tarafıma sunulan bu açık rıza metni kapsamında yer alan 
kişisel verilerimin yine bu açık rıza metninde belirtilen çerçevede işlenmesine ve aktarılmasına; 

RIZAM VARDIR        RIZAM YOKTUR 
 
…./……./………        …./……./……… 
 

İşlenmesine Açık Rıza Verilmeyen Veri Türü Maddesi: 
Aktarılmasına Açık Rıza Verilmeyen Veri Türü Maddesi: 
 


