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1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR 

İş bu bilgilendirme metni, Eskihisar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş (ESKİHİSAR SİGORTA 

olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlarda 

gerçekleştirilen ses kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine 

getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

ESKİHİSAR SİGORTA, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak 

faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak ESKİHİSAR SİGORTA hakkındaki 

bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir. 

Veri Sorumlusunun; 

Ünvanı : ESKİHİSAR Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 

Mersis Numarası : 0380043422800015 

Adresi : Belediye Cad.Üçhisar A.V.M No:14/181 Pursaklar / Ankara 

Telefonu : 444 70 04 

Fax : 0 312 328 9010 

e-posta adresi : sigorta@eskihisarotomotiv.com.tr 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : eskihisarsigorta@hs02.kep.tr 

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER 

ESKİHİSAR SİGORTA tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup 

kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave 

edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. 

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler; 

 Ses kaydı 
 Ad-Soyad Bilgisi 

 İletişim Bilgileri (Telefon, e-mail) 

4- SES KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine 

dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir. 

5- SES KAYITLARININ İŞLENME AMACI 

ESKİHİSAR SİGORTA, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu 

amaçlar; 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Talep ve şikayetlerin takibi, 

 Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

 Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi’ dir. 
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6- SES KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI 

ESKİHİSAR SİGORTA, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri 
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar 

veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilecektir. 

Kayıtlar Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmekte ve kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin 

bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. 

Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır. 

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları 

kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Easları Hakkındaki Tebliğe” 

göre ESKİHİSAR SİGORTA’ya başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim 

kanallarından biri vasıtası ile ESKİHİSAR SİGORTA’ya iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler 

taleplerini; 

 Yazılı olarak, 
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden, 

 Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla, 

 Kişisel verisi işlenen kişi tarafından ESKİHİSAR SİGORTA’ya daha önce bildirilen 

ve ESKİHİSAR SİGORTA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle, 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep 

Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” na ve başvuru ile ilgili 

ayrıntılı bilgilere https://eskihisarsigorta.com.tr adresinden ulaşılabilir. 

8- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER 

İlgili yasal mevzuat ve/veya ESKİHİSAR SİGORTA’nın kişisel veri işleme amaç ve 

politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli 

değişiklikler yapılabilir. 

Bilgilendirme Metninin en güncel haline https://eskihisarsigorta.com.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 

ESKİHİSAR SİGORTA’nın kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve  korunması ile 

ilgili “Aydınlatma Metni” ’ni okudum.   
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