
 

 

 

 

AYDINLATMA METNİ 
 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Anadolu Sigorta), 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Kanun) 
doğrultusunda acentelik/brokerlik faaliyetleri çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla; kimlik, iletişim, 
görsel/işitsel kayıtlar, işlem güvenliği, finans ve mesleki deneyim bilgileri kapsamında gerekli olan kişisel 
verileri işlemektedir. 

 

BAŞVURU SÜRECİNDE; 

• Söz konusu kişisel veriler;  

- aday acentelerin/brokerlerin başvurularının alınması,  

- acente/broker değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

- kredi ve risk değerlendirmelerinin yapılması amaçlarıyla, 

Kanun’un 5. maddesi kapsamında “acentelik/brokerlik sözleşmesinin kurulması ile doğrudan doğruya ilgili 

olması sebebiyle gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

 

ACENTELİK/BROKERLİK SÜRECİNDE; 

• Acentelik/brokerlik başvurusu olumlu sonuçlandığında ve Anadolu Sigorta ile acentelik/brokerlik 

ilişkisi kurulduğunda söz konusu kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir: 

- Acentelik/brokerlik sözleşmesinin kurulması ve ifası, 

- Hedef takibi ve performans değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

- Şirket faaliyetleri çerçevesinde kullanılan yazılım ve platformlara erişim sağlanması, 

- Ödeme işlemleri, 

- Eğitim, toplantı, seyahat vb. etkinliklerin organizasyonlarının yürütülmesi, 

- Şirket politikalarına ve muhtelif yasal düzenlemelere uyum sağlanması, 

- Temel insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, 

- Acentelik/brokerlik teminatına ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi 

- Kampanya, ödül vb. bağlılık çalışmalarına ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi. 
 

• Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesi kapsamında “acentelik/brokerlik sözleşmesinin 

ifası ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

• Ayrıca bu veriler, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarına, yukarıda sayılan diğer amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla da süreç özelinde 

hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilere, organizasyon firmalarına ve seyahat acentelerine 

aktarılabilmektedir.  

 

Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında kişisel veriler; başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik 

ortamda otomatik yollar ile sözlü veya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır.  
 

Bu süreçlere ilişkin Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talepler, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. 

No:6 34805 Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak veya “acentesatisyonetimi@anadolusigorta.com.tr” 

adresine e-posta yoluyla iletilebilmektedir. 


