TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
KONUT KREDİSİ BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA) FORMU
Bu Bilgilendirme (Aydınlatma) Formu, HANGİSİ İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
A.Ş. (Hangi Kredi) olarak internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ya da elektronik ortamda
sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı
kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında, T. İş Bankası A.Ş.’ye (“İş Bankası”) yönelik konut
kredisi başvurunuzun ön incelemesinin yapılabilmesi, konut kredisi kullandırılabilmesi ve bu
konudaki işlemlerin yürütülebilmesi için bilgilerinizin hangi şart ve amaçlar doğrultusunda
Hangi Kredi tarafından İş Bankası adına işleneceğine ve aktarılacağına ilişkin olarak 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde bilgilendirilmeniz
amacıyla hazırlanmıştır.
Konut kredisi başvurusunda bulunmak üzere doldurduğunuz iletişim formunun, talebiniz
doğrultusuda İş Bankası’na aktarılabilmesi ve İş Bankası tarafından kredi talebinize yönelik
ön inceleme yapılabilmesi, konut kredisi kullandırılabilmesi ve bu konudaki işlemlerin
yürütülebilmesi amacıyla Ad-Soyad, TCKN, Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta
Adresi, Talep Edilen Kredi Tutarı, Vade niteliğindeki kişisel verileriniz KVKK’nın 5.
maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” hukuka uygunluk şartına dayalı olarak internet sitemiz, mobil
uygulamalarımız ve hizmet verdiğimiz elektronik ortamlarda otomatik yollarla işlenmekte
(elde etmek, kaydetmek, depolamak, muhafaza etmek ve sınıflandırmak) ve KVKK’nın 8.
maddesine uygun olarak İş Bankası’na aktarılmaktadır.
KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde verisi işlenen ilgili kişi sıfatıyla İş Bankası’na
başvurarak kendinizle ilgili;
 kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

 kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararınızın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yazılı olarak
veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle İş
Bankası’na iletebilirsiniz. Talebinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İş Bankası’na iletmeniz
durumunda İş Bankası talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, İş
Bankası tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
İş Bankası’na yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve
usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;
- size en yakın İş Bankası Şubesine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
- veya noter kanalıyla “İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul” adresine gönderebilir,
- ya da isbankasi@hs02.kep.tr <mailto:isbankasi@hs02.kep.tr> adresine güvenli elektronik
imzalı olarak iletebilirsiniz.

