
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ 
 

İşbu aydınlatma ve rıza metni, NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 
sunulan hizmetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın temini 
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, Şirketimizin sunduğu ürün ve 
hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirketimizle paylaşmanız halinde veya Şirketimizin 
yetkili acenteleri ya da diğer kanallar üzerinden fiziki ve elektronik ortamlarda elde 
edilmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz, Politika’da yer alan amaçların yanı sıra özellikle 
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş birimlerimiz 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimizin 
ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin 
edilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için 
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin 
yürütülmesi; Şirketimizin ticari stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirketimiz tarafından 
sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amaçları kapsamında özellikle (i) bireysel emeklilik 
sistemi (“BES”) hizmetleri özelinde; bireysel emeklilik başvurularının ve katılımcı veya ödeyen 
bilgilerinin alınması, sözleşme tanzimi, tahsilatın yapılması ve fona yönlendirilmesi, 
Takasbank'ta hesap açılması, BES sözleşmesinin katılımcıya gönderilmesi, çıkış, iptal ve cayma 
işlemlerinin yapılması; (ii) sigortacılık hizmetleri özelinde ise; sigorta başvurularının ve 
sigortalı veya sigorta ettiren bilgilerinin alınması, poliçelendirme yapılması, prim tahsilatının 
yapılması, poliçenin sigortalıya gönderilmesi, teminat için hasar değerlendirmelerinin 
yapılması, riskin gerçekleşmesi durumunda hasar değerlendirmelerinin yapılması amaçlarıyla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün ve 
hizmet sağlayan taraflar ile iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca, 
kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, yetkileri kapsamında, aktarılabilecektir. 
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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