KVKK AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK
POLİTİKASI
BİLGİLENDİRME METNİ
HUGIN Ödeme Kuruluşu A.Ş.(“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst
seviyede özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan
kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza
edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK
Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda
açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup
Şirketleri ve birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Grup Şirketlerinin
sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı
merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet
sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara
katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları sınırlarında işlenecektir;
•

Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

•

Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

•

Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

•

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait
lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
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•

Şirketimiz ve Grup Şirketlerimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri,
itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

•

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

•

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz işbu metnin 1. Maddesine belirtilen gerekçelerle, Grup
şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen
gerekçeler doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal
çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan
yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir. Bu hukuki
sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde
belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metni’nde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre talebi en geç otuz gün için de ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel

verilerin

işlenme

amacını

ve

bunların

amacına

uygun

kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
•

Yurt için de veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
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•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

KVK Kanunu’nun 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
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Rıza Gerektirmeyen Haller
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca,
aşağıda belirtilen durumlarda; Şirketin, kişinin açık rızası almaksızın kişisel verileri
işleyebilme hakkı mevcuttur.
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması,

•

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

•

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

•

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu
olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

HUGIN Ödeme Kuruluşu A.Ş.
https://hugin.co/

Beyoğlu V.D. 816 119 1632
Ticaret Sicil No: 304692-5

Adres: Meclis-i Mebusan Caddesi No:77 Fındıklı,
Beyoğlu/İstanbul

KVKK AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK
POLİTİKASI

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde
belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi https://hugin.co adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshası;
•

Meclis-i Mebusan Caddesi No:77 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul adresine elden,

•

Form taratılarak, info@hugin.co adresine elektronik posta yolu ile iletilmelidir.

HUGIN olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik
yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.
7-Güvenlik
Güvenliğiniz bizim için önemli, bu nedenle aşağıdaki konularda dikkatli olmanızı ve
gelebilecek şüpheli işlemlerde bizimle 0850 255 4 446 numaralı telefondan direkt irtibata
geçmenizi rica ediyoruz.
Güvenlik Duyurusu:
HUGIN tarafından, internette işlem yapabilmeniz için sizden hiçbir zaman TC Kimlik
numaranız, GSM numaranız, cep telefonu marka-model bilgileri istenmez.
Tarafımızdan gönderilen e-postalar hugin.co uzantılıdır. Şirketimizden gönderilmiş gibi
görünen fakat mail@hugin.co uzantılı olmayan hiçbir mail adresine itibar etmeyiniz.
SMS ya da e-posta ile gelen linklere tıklayarak eriştiğiniz sayfalarda kişisel bilgilerinizi,
şifrenizi, kart numaralarınızı ya da kart şifrelerinizi girmeyiniz.
Gönderdiğimiz e-postalar sadece bilgi amaçlıdır.
Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda lütfen 0850 255 4 446 nolu çağrı merkezimizi arayınız.
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