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ÖNER KAZAN AYDINLATMA METNİ  
 
Veri Sorumlusu  
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Öner Kazan” uygulaması 
kapsamında kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. (“Şirket”) 
tarafından işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. 
 
Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği  
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”), belirtilen hukuki sebepler ile işlenecektir: 
 

Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep 
 

Platform üyeliğinizin 
oluşturulması ve 
Firma önerisinde 
bulunmanızın 
sağlanması 

Firma çalışan veya araç 
sayısına göre hediye çeki 
kazanmanızın sağlanması 
için Firma önerinizin 
alınması 

Ad soyad, telefon 
numarası, e-posta 

Bir sözleşmenin 
kurulması veya 
ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması 

Firma öneriniz 
doğrultusunda hediye 
kazanımınızın 
sağlanması 

Firma çalışan veya araç 
sayısına göre önerdiğiniz 
firmanın Şirketin yeni 
müşterisi olması halinde 
kazanacağınız hediye 
kuponunun size 
ulaştırılması   

Ad soyad, adres Bir sözleşmenin 
kurulması veya 
ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması 

Firma yetkilisi olarak 
önerilmeniz  
 
 

ÖnerKazan platformu 
üyesi tarafından, yetkilisi 
olduğunuz firmanın 
Şirket’e önerilmesi ve bu 
doğrultuda sizinle 
iletişime geçilmesi  

Ad soyad, e-posta, 
telefon, firma  

Veri sorumlusunun 
meşru menfaati 

ÖnerKazan 
platformunun 
arkadaşınız tarafından 
size önerilmesinin 
sağlanması 
 

ÖnerKazan platformu 
üyesi tarafından 
platformunun size 
önerilmesinin sağlanması 

e-posta Veri sorumlusunun 
meşru menfaati 

Veri güvenliğinin 
sağlanması 

Kişisel verilerinizin 
korunması için gerekli 
veri güvenliği 
önlemlerinin alınması 

İşlem güvenliği 
bilgileriniz, şifre 
bilgileriniz, kimlik 
doğrulama adımları 
için iletişim 
verileriniz. 

Veri sorumlusunun 
hukuki 
yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi 
için zorunlu olması 

 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen 
hukuki sebepler ile;  

• Firma önerisinde bulunmanız halinde ÖnerKazan platformu üzerinden doğrudan sizden, 

• Firma yetkilisi olarak önerilmeniz halinde ÖnerKazan platformu üzerinden firmanızı öneren kişi 
yoluyla,  

• ÖnerKazan platformunun kullanımının arkadaşınız tarafından size önerilmesi halinde, öneren 
ÖnerKazan platformu üzerinden firmanızı öneren kişinin iletmesi yoluyla toplanmaktadır. 
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İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlar ile ilgili taraflara aktarılabilecektir. 
 

Kişisel Verilerinizin 
Aktarılma Amacı 

Aktarılan Kişisel 
Verileriniz 

Aktarılan Taraf Hukuki Sebep 
 

Hediye kazancınız 
doğrultusunda seçeceğiniz 
hediye kuponunun size 
ulaştırılması   

Ad soyad ve adres 
bilginiz 

Kargo firması Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili 
olması 

 
İlgili Kişinin Olarak Haklarınız 
 
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

• Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme,  

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 
giderilmesini talep etme.  
 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi; Başvuru Formu ile iletebilirsiniz.  

 

Veri Sorumlusu : Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi 
Posta Adresi : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C                                                                      
  No.10 Sarıyer / İstanbul 
E-mail Adres :   dpo.turkey@edenred.com  
KEP  :  0947004343100016.edenred@hs02.kep.tr 
 

 

https://cdn.edenred.com.tr/sites/default/files/documents/ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf
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