Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri
belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Sigorta Tahkim Komisyonu
olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”
başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuru yapan davacı/davalı ve yasal temsilcilerinden aldığı
kişisel bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla fiili arşiv ve dijital arşiv alt yapısını en güvenilir
seviyede tutmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Sigorta Tahkim Komisyonuna, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu maddesi ve Hukuk
Muhakemeleri Kanunu kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlığın
çözümünün sağlanması, Komisyon içi veya iş birliği içinde çalışılan kurumlar için hukuki görüş
sağlanması, Mahkemeler tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin temin edilebi lmesi,
Başvuru sahipleri, davalılar veya yasal temsilcilerinin dosya süreçlerini takip edebilmesi ile
beraber idari anlamda organizasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep
Sigortacılık Kanununun 30’uncu maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında
yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması
amaçlanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Aktarım Sebebi
Dava süreci ile ilgili olarak bilgilendirme
faaliyetleri. (dosya durumu, Ara karar, Karar,
bilirkişi raporları v.b.)
Taraflardan gelen tüm bilgi ve belgelerin
incelenmesi maksadıyla

Kime
5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında
yürütülen yargılama faaliyeti kapsamında DAVANIN TARAFLARI
veya VEKİLLERİNE
5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu maddesinde belirtilen
yargılama faaliyeti kapsamında görevlendirilen HAKEMLERE,

Yargılama faaliyeti kapsamında çözümü için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu maddesinde belirtilen
teknik bilgi gereken durumlarda bilirkişilere,
yargılama faaliyeti kapsamında hakemler tarafından
görevlendirilen BİLİRKİŞİLERE
Komisyonda görülen dava veya diğer süreçlere
ilişkin olarak bilgi talep edilmesi halinde,
Hakemlik sınavına girmek üzere başvuran
adayların sınava giriş şartının incelenebilmesi
kapsamında,
Komisyona sınava girmek üzere başvuran
adayların SEGEM üzerinden sorgulanması ve
başvuru sonuçlarını öğrenmeleri maksadıyla,
Komisyon
organizasyonel
faaliyetler
kapsamında yürütülen alımlar ile ilgili,
(e-posta, e-imza vb.)

SAVCILIK veya MAHKEMELERE,

5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu
maddesinde
belirtilen
faaliyetlerin
yürütülmesi, onuncu fıkrada belirtilen
bilgilendirme
faaliyetinin
yürütülmesi
kapsamında ,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30’uncu
maddesinde belirtilen faaliyetlerin Bilgi işlem
sistemi üzerinden yürütülmesi maksadıyla,

Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı
olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel
kişi veya kuruluşlara.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13/A maddesinin
beşinci
fıkrasında
belirtilen
ADAY
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONUNA
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13/A maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen Sigortacılık Eğitim Merkezine
(SEGEM)
Komisyon tarafından dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet
alımını temin amacıyla tedarikçilere.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmelinin 17’inci maddesinin
beşinci fıkrasında da belirtildiği üzere dış veri işleyen sıfatıyla
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine,

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10 ‘uncu maddesi uyarınca kişisel verilen işlenmesinden önce veya
en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları
gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Komisyon tarafından kişisel veri işleme
faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli
yapı oluşturulmuştur.

•
•
•

Bu kapsamda;
Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2’inci bölümünü inceleyiniz.
Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 3'üncü bölümünü
inceleyiniz.
Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
▪ 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,

▪

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı
http://www.sigortatahkim.org.tr/files/kvkbasvuruformu.pdf linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi
Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanarak Komisyonumuza
gönderebilirsiniz.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile
gerçekleştirilecektir:
•

•

•

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü
mektupla Komisyonun adresi olan Altunizade Mah. Kuşbakışı cad. No : 4 Kat: 3 34662 Üsküdar/
İstanbul adresine iletilmesi,
Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile
imzalanarak sigortatahkimkomisyonu@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

