NESTPAY ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren Şirketimize; yapılan yazılı veya sözlü iletişimler, web sayfamız,
başvuru formları, Kuruluşumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
verdiğiniz bilgilerinizin yanısıra otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çerezler (“cookie”) ve
benzer teknolojiler ve diğer yollarla ilettiğiniz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVVK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince korunacak ve işlenecek olup,
aşağıdaki hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz;
- Şirketimizin faaliyet amacına uygun olarak yapılacak istihbarat ve kredibilite araştırmaları,
hizmet kalitemizi ölçme ve arttırma çalışmaları için sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz tüzel ve
gerçek kişilerle,
- Yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlar, iştirakler ve tedarikçilerimiz ile bilgi amaçlı , değinilen kanun
hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde,
- KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak
işlenebilecek şekilde; iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu
verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere
ilgili diğer otoriteler ile,
paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz;
i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii) Doğru ve güncel olarak,
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile
işlenecektir.
Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili kılınmış kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili
mevzuat kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile,
sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iştiraklerimiz, hissedarlarımız ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla
6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma
süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenebilecektir.
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıdaki haklara
sahipsiniz;
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde
bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e)
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f)
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, g) yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme, h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.
Yazılı talebinizi ................................................................................. adresine ıslak imzalı olarak veya
..............................@paratika.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici
belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve aşağıdaki beyanımın geçerli
olduğunu kabul ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz, çağrı merkeziniz, internet
siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile;
kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi,
sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza
edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen
yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi
hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, iştirakleriniz ve hissedarlarınız ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete
bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak
üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış
açık rızam ile onay veriyorum.
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