Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve İzin Formu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel sağlık verileriniz dahil
kişisel verileriniz, Kadınlar Değerlidir Kampanyası’na katılımınız, sigorta sözleşmeleri
kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi,
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, mevzuatta öngörülen raporlama,
bilgilendirme yükümlülükleri ve saklama yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla
Gulf Sigorta A.Ş. tarafından işlenmektedir.
Kişisel sağlık verileriniz dahil kişisel verileriniz; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, KVK
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
- Sizlerin beyanlarınıza istinaden veya
- Sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla toplanan kimlik ve ehliyet
belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel veriler üzerinden (din ve kan grubu bilgileri)
sözlü, yazılı veya sosyal medya mecraları gibi elektronik ortamlarda toplanabilir.
Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerinin görülmesi doğrultusunda Gulf Sigorta’nın grup şirketleri,
hizmet aldığı destek hizmeti sağlayıcıları, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü
amacıyla vekâlet ilişkisi içinde olunan gerçek ve tüzel kişiler, denetleyici ve düzenleyici makamlar,
ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, iş ortakları ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini
öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme
amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinin yurt
içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinin eksik veya
yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Gulf Sigorta’ya
yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu
kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na
ve ayrıca Gulf Sigorta Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’ya
www.gulfsigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

