
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MAXIMILES BLACK – FIFA DÜNYA KUPASI ÇEKİLİŞ 

KAMPANYASI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA) FORMU 

 

Bu Bilgilendirme (Aydınlatma) Formu, T. İş Bankası A.Ş.’ye (“İş Bankası”) ait maximiles.com.tr, 

maximum.com.tr, İşCep ve Maximum Mobil uygulaması üzerinden duyurusu yapılan FIFA Dünya 

Kupası çekiliş kampanyası kapsamında istenebilecek kişisel veri niteliğindeki müşteri numarası, 

isim-soy isim, telefon ve adres bilgilerinizin hangi şart ve amaçlar doğrultusunda işleneceğine 

ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bilgilendirilmeniz 

amacıyla İş Bankası tarafından hazırlanmıştır. 

 

İş Bankası tarafından duyurusu yapılan yarışmaya katılım sağlamanız durumunda, kazandığınız 

çekiliş haklarının gönderilebilmesi/iletilebilmesi amacıyla müşteri numarası, isim - soy isim, 

telefon, açık adres bilgisi, ikamet ettiğiniz il bilgisi niteliğindeki kişisel verileriniz, İş Bankasına ait 

İşCep ve Maximum Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız çekiliş kampanyası başvurunuz 

kanalıyla toplanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuka uygunluk şartına dayanılarak İş Bankası tarafından 

işlenecek (elde etmek, kaydetmek, depolamak, muhafaza etmek ve sınıflandırmak) ve çekiliş 

sürecinin yönetimi için danışmanlık hizmeti alınan ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ ile paylaşılacaktır.  

 

Kişisel veriniz/verileriniz kanunen yetkili kurum ve kuruluşların talebi halinde yasal 

yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu kapsamdaki kurum ve kuruluşlara 

aktarılabilecektir.  

 

Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileriniz ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen ve 

aşağıda belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi; www.isbank.com.tr adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı 

bir nüshasını ‘İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler 

ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile 

gönderebilir veya ilgili formu isbankasi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 

iletebilirsiniz. İş Bankası talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İş 

Bankası tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu 

kapsamda;  

 

• 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,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 


