
BAŞVURU SAHİBİNE AİT 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR 

AÇIK RIZA BEYANI 

 

Uyuşmazlığın, “Sigorta Tahkim Komisyonu” aracılığıyla çözümü adına yapılan işbu başvuruya istinaden, 

“Sağlık” ve “Ceza Mahkumiyeti / Güvenlik Tedbirlerine” ilişkin veriler başta olmak üzere, 6698 Sayılı 

Kanun’un 6’ıncı maddesinde sayılan ve işlenmesi açık rızaya bağlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin”, veri 

sorumlusu “Sigorta Tahkim Komisyonu” ve bu hususta yetkilendirilmiş ilgili birimleri tarafından, işbu açık rıza 

beyanından önce elektronik ortamda tarafıma sunulan aydınlatma metninde belirtilen yöntemler kullanılarak, 

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslar ile Anayasal güvenceler 

çerçevesinde, 

 

İşbu tahkim başvurusunun işleme alınması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanunun 30’uncu maddesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yürütülecek yargılama 

faaliyetlerinin sağlıklı, etkin ve mevzuata uygun bir şekilde icra edilmesi amaçlarıyla işlenebileceğine, otomatik 

veya otomatik olmayan yollarla elde edilebileceğine (toplanabileceğine), kaydedilebileceğine, işlenme amacıyla 

uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğine, muhafaza 

edilebileceğine, değiştirilebileceğine, yeniden düzenlenebileceğine, mevzuata uygun biçimde 

açıklanabileceğine, devralınabileceğine, sınıflandırılabileceğine ya da verilerin kullanılmasının 

engellenebileceğine; 

 

Komisyon çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı 

mercilerine, savcılıklara, asli ve fer’i müdahiller de dahil olmak üzere uyuşmazlığın taraflarına ve bunların yasal 

temsilcilerine, listeye kayıtlı hakemlere, sicile kayıtlı bilirkişi ve uzmanlara, raportörlere, faaliyetin gereği gibi 

yerine getirilmesi için veri paylaşımının elzem olduğu hallerde hizmet veren üçüncü kişilere, Sigorta Bilgi ve 

Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 17’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında dış veri işleyen sıfatıyla 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine aktarılmasına veya paylaşılmasına,  

 

AÇIK RIZAM doğrultusunda ONAY VERİYORUM. 

 

VERİ SAHİBİ 

(Açık Rıza Beyanı Veren Bizzat Veri Sahibi İse Bu Alan, 

Veri Sahibi Tarafından Doldurulmalıdır) 

VERİ SAHİBİNİ TEMSİLEN 

(Açık Rıza Beyanı Veren, Bu Hususta Veri Sahibi Adına 

Hareket Etmeye Yetkili Temsilci İse Bu Alan Temsilci 

Tarafından Doldurulmalıdır) 

Ad- Soyad: Ad- Soyad: 

T.C. Kimlik No: T.C. Kimlik No: 

Tarih:  Tarih:  

Adres: 

 

 

Adres: 

 

 

 

Telefon: Telefon: 

İmza: İmza: 
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