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14 Şubat Yarışması
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin 
işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca 
bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için 
www.nnhayatemeklilik.com.tr adresinde yer alan NN Hayat ve Emeklilik Kişisel Verileri İşleme 
Politikası’nı (“Politika”) inceleyebilirsiniz. Kişisel verileriniz (ör. kimlik verisi, iletişim verisi, profil ismi 
veya linkleri, ses ve görüntü vb.), Şirketimizin düzenlediği etkinlik/yarışma katılımı ve bu etkinlik/
yarışma katılım ve kazanma koşullarının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla, 
tarafınızca sosyal medya mecralarında paylaşacağınız elektronik ortamlardan elde edilmektedir. 
Kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci 
fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, 
Şirketimiz tarafından yürütülen yarışma/etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz 
nezdindeki ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş 
süreçlerinin yürütülmesi (katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığı gibi); amaçlarıyla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün ve hizmet sağlayan 
taraflar ile iş ortaklarımıza (ör. medya ajanslarımız, jüriler vs) aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz 
ayrıca, talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, yetkileri kapsamında, 
aktarılabilecektir. Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak yapılacak başvuruların 
yazılı olarak Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building No: 4/92 34485 Sarıyer/ İstanbul 
adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya kimlik teyidinizin yapılması 
sağlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”nde belirtilen usullere uygun 
olarak Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimizden kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmiş 
kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve bilgilerin amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme; gerek Şirketimiz kayıtlarında gerekse 
Şirketimiz tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinizin düzeltilmesini isteme; 
verilerinizin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini 
isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin işbu metin kapsamında verilen 
onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise kanuna aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan 
zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz
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