
Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri 
Anonim Şirketi iletişim bilgileri, metin içerisinde (“Bosphoruspay” veya “Şirket”) olarak 
geçecektir. 

Adres : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Kent Etabı A1 Blok Kat:28 Daire:170 Üsküdar 
34660 İstanbul 

E mail : iletisim@bosphoruspay.com 

Telefon: 0552 992 66 60 

Kep : bosphoruspay@hs04.kep.tr 

Mersis :0180045523900018  

Web: www.bosphoruspay.com 

(“Bosphoruspay” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimizin bu hususdaki 
ayrıntılı faaliyet ve düzenlemeleri hakkında internet sayfamızdan ulaşabileceğiniz “Kişisel 
verilerin İşlenmesi ve Korunması politikası” “Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri 
Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İmhası Politikası” başlıklı metinden bilgi edinebilirsiniz. 

 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Şirketimiz sayılan kişisel verileri işleyebilmektedir; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi Lokasyon 
Verisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Meslek ve Çalışılan Yer Bilgisi, Özlük Bilgisi ve Çalışan 
Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi, Kaza Tutanağı ve Fotoğrafları,  Müşteri Bilgisi, Müşteri 
İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Çalışan Adayı Bilgisi, Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, 
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Fiziksel Mekan Giriş ve Güvenlik Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel 
Veriler, İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Faaliyeti Bilgileri. 
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 
Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi tarafından aşağıda yer alan 
amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 

• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi 

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım 
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için 
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 



• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası 

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 
güvenliğinin temini 

Kişisel verilerinizin şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, 
Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Politikasında yer almaktadır. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 
Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi tarafından aşağıda yer alan 
amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bosphoruspay Teknoloji Ve 
Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi  iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen 
yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir: 

• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi 

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım 
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için 
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası 

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 
güvenliğinin temini 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere Bosphoruspay 
Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikasından ulaşabilirsiniz. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket 
politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan 
kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir. 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklar 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 



• 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 sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme 
Sistemleri Anonim Şirketi iletisim@bosphoruspay.com iletişim adresine yazılı olarak  ve ıslak 
imzalı olarak Şirket adresine  iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır, ancak ayrıca bir 
maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre 
tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 

Bosphoruspay Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi 

 


