Ziraat Sigorta Anonim Şirketi (“Ziraat Sigorta”) bünyesinde bulunan şahsıma ait özel nitelikli kişisel
verilerim de dahil her türlü kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair
mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Ziraat Sigorta’nın
tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir aydınlatma
yaptığını, aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.
İlgili bilgilendirme kapsamında, Ziraat Sigorta mevzuat uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini
tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt etmekte olup, buna istinaden kişisel verilerimin
kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde, zararın
giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.
Burada belirtilen amaçlarla kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerim ilgili mevzuatın izin verdiği
ölçüde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleriyle, Ziraat Sigorta iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, yurtiçindeki
ve yurtdışındaki hizmet aldığınız üçüncü kişi firmalarla veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta
Denetleme Kurulu, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak
kaydı ile idari makamlarla paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerim, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca Şirketiniz nezdinde saklanacaktır.
İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına
aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.
Şirketinizin KVKK gereğince çeşitli kanallardan duyurmuş olduğu Aydınlatma Metni kapsamında,
tarafıma ait olan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin,
reasürörlerden katılım oranında ödeme sağlanabilmesi, sigorta poliçelerinin oluşması için gerekli
işlemlerin icrası, hasar değerlendirmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerin kullandıkları ürünlere
göre sınıflandırılması, müşteri memnuniyetinin planlanması ve icrası, müşteri tutundurma faaliyetleri
kapsamında aksiyonların alınması, müşterilerin ürün tercihinin belirlenerek ürünler arası geçişinin
izlenmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, yeni ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin
planlanması ve gerçekleştirilmesi, hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin
yürütülmesi, en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası gibi amaçlarla
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın şirketin faaliyetleri kapsamında işlenmesini ve tarafımca aksi
öngörülene veya veri işleme amacı tamamen ortadan kalkana kadar muhafaza edilmesini ve gerekli
görülmesi halinde aktarılmasını onaylıyorum.

