
iPhone 12 Kampanyası Aydınlatma Metni 

DenizBank A.Ş, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme 
amaçları, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.  

Tarafımıza iPhone 12 kampanyasına katılırken fastPay aracılığı ile iletmiş olduğunuz aşağıdaki 
kişisel verileriniz işlenmektedir: 
Adınız, soyadınız, adresiniz,müşteri numaranız ve il bilgileriniz 
 
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2(c) Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması 
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak noter 
marifetiyle yapılacak kampanya çekilişine katılımınızı sağlamak, ödülü kazanmanız halinde 
tarafınıza ödülün ulaştırılması, kampanya çekilişini kazananın ilanı amaçlarıyla işlenmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz kampanya çekilişini yapacak noter, Milli 
Piyango İdaresi ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon A.Ş ile paylaşılacaktır. Çekiliş sonuçları 
sosyal medya kanalımızda, www.fastPay.com.tr’de isimler maskeli şekilde ve Posta 
Gazatesinde adınız ve soyadınıza yer verilerek paylaşılacaktır. 
 
Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız 
 
Tarafımıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel 
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya 
yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş 
ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) 
kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması 
mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, 
KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre 
tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. 

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz  

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı 
yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Büyükdere 
Ca.No:14134394 adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 
denizbank.haberleşme@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.   

 


