Kişisel Veri İşlenmesi ve Ticari Elektronik ileti İzni
Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla
aktarılabileceği hususlarında tarafıma bilgi verilmesinin yanı sıra kişisel bilgilerimin işlenip işlenmediği,
işlenmişse buna ilişkin bilgilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı
üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş
olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini
ve bu durumun verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca bilgilerimin otomatik
sistemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum ve tüm bu
konularda veri sorumlusu BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye başvurabileceğim ve bu
başvurum için ilgili yasaya göre uygun işlevin yapılacağı hakkında bilgilendirildim.
Bu çerçevede, aldığım hizmet kapsamında ya da sözleşme müzakereleri sırasında paylaştığım iletişim bilgilerim
ile, ad, soyad, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik numarası, meslek, cihaz,
konum ve kullanım ve diğer her türlü abonelik bilgileri, abone numaraları, tüketim bilgisi, tesisat numaraları,
tekil kodları, adres bilgisi, kampanya bilgileri, segment bilgisi, tüketici türü, abonelik durumu (iptal, tahliye,
aktif vb.), yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, tercihler, beğeniler, cep, iş, ev telefon numarası, e-posta
adres ve konum verileri, çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, SMS kayıtları, ödeme tipi, ödeme
alışkanlıkları, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, takip bilgileri gibi kişisel bilgilerimin
gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde ve
elektronik haberleşme hizmeti ve elektrik tedarik hizmetinin ve bu hizmetlere ilişkin kampanyaların
gerektirdiği kapsamda ve bu hizmetler ve kampanyalardan yararlandığım süre boyunca, BEDA Enerji Dağıtım
ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. (kısaca BEDA) ve BEDA’nın iştiraki olan CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış
A.Ş., BEDA’nın dahil olduğu CK Enerji grup şirketler/iştirakleri ve ortakları, Pronet, iş ortakları, halefleri, hizmet
aldığı taşeronları, işbirliği yaptığı tüzel ve gerçek kişiler, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve bunların belirleyeceği
üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel hizmet ve
kampanyalardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü hizmet ve kampanya tanıtımı, reklam, iletişim,
promosyon, satış, pazarlama, abonelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile otomatik
olan/olmayan yöntemlerle temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt
içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale
getirilmesi, kullanılması güncellenmesi, değiştirilmesi birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması,
açıklanması, paylaşımı,(yurt içinde/dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için açıkça izin ve
onay veriyorum.
Öte yandan cep, ev, iş telefonu, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerimin tarafıma yukarıdaki –aşağıdaki amaçlar
ile ticari elektronik ileti gönderilmesi için alındığını bildiğimi, bu çerçevede ve kanunlara uygun şekilde, her
türlü hizmet ve kampanyaya ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla keza
abonelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş., ve
BEDA’nın iştiraki olan CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., BEDA’nın dahil olduğu CK Enerji grup
şirketler/iştirakleri ve ortakları, Digiturk, Pronet ve Türk Telekom Grup Şirketi/İştirakleri tarafından, tarafıma
SMS/kısa mesaj anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, fax, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim
araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.
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