
MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA İLİŞKİN 
AÇIK RIZA METNİ 

“Solis Traktör San. Tic. A.Ş.” olarak (Şirket), Şirketimiz ile siz müşterilerimiz arasında şirket 
iç operasyonlarının yürütülebilmesi, müşteriye dokunan süreç ve operasyonların sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi ve uygulanabilmesi, müşteri ilişkilerinin ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, buna 
bağlı şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla, 
hizmet/hukuki ilişkide müşterilerden elde edilen kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin ilgili kişisinin açık rızası olmaksızın işlenebilmesi 
haline istisna olan, 6698 sayılı KVKK 5. Ve 6. Maddelerindeki hükümler ile belirtilen istisnai haller 
haricinde, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması 
kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.  

           Bu bakımdan aramızdaki ilişki/müşteri ilişkisi müşterisi olduğum “Solis Traktör San. Tic. A.Ş.” 
(Şirket’) tarafından aramızda hizmet ilişkisi uygulanabilmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
şirketin hukuki ve ticari yükümlülüklerini hukuk ve mevzuat çerçevesinde yerine getirebilmesi için web 
sitesi üzerinden müşteri süreç ve operasyonlar yürütülmesi aşaması için formlar ve sosyal medya 
reklamlarına ilişkin önceden onay vermem kaydı ile Şirket ile aramdaki müşteri ilişkisi/hukuki ilişki 
kapsamında paylaştığım ad soyad gibi kimlik bilgilerimin ve e-posta, cep telefonu numarası, adres gibi 
iletişim bilgilerimden kişisel verilerimin yeni ürün ve hizmetler, promosyonlar ve kampanyalar 
hakkında bilgi verilmesi amacıyla tarafıma elektronik ticari ileti ve sms gönderilmesi amacıyla 6698 
sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile Solis Traktör San. Tic. A.Ş. tarafından yasadaki 
esaslar çerçevesinde Şirket ve/veya yetkilendireceği irtibat kişisi tarafından işlenmesine, 
kaydedilmesine, ilgili kanunlarda öngörülen yasal süre ile muhafaza edilmesine, gerektiğinde Solis 
Traktör San. Tic. A.Ş.’nin ulusal ve/veya uluslararası mevzuat ve/veya ticari/hizmet sözleşmemin 
ve/veya Şirket’in ticari faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde, Şirket yetkilileri ve hissedarlarına, yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları, hukuk büroları, şirketin bağlı olduğu iştirakler ve bağlı ortaklıklar dâhil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere  ve ayrıca Yanmar 
Türkiye Makine A.Ş., Yanmar Global ve International Tractor Limited bilgi verilmesi amacıyla 
aktarılmasına, kanuni yasal süre dolduğunda  Solis Traktör San. Tic. A.Ş.’nin belirlediği İmha 
Politikası gereğince imha edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.  

          Şirket tarafından, Solis Traktör San. Tic. A.Ş.’nin Müşteri Aydınlatma Metni ile 
bilgilendirildiğimi söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.   

 
 
 
 

Tarih: 

Ad-Soyad: 

İmza: 

Kabul ediyorum.  Kabul etmiyorum.   


