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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Ayrıca, https://wowwo.com web sitesinde KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım ve iş bu Açık Rıza Formu ile
KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında aşağıda “Açık Rızam Vardır” kutucuğunu işaretlediğim taktirde 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya
kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi,
yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar
muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen
yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet
sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin hissedarları ve topluluk şirketleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı
fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında
işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak WOWWO E-Ticaret
Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.’nin;

Açık Rızam
Vardır.
-

-

Ad Soyad, TC kimlik No, Nüfus cüzdanı seri - sıra no, Vukuatlı Nüfus
kayıt örneği, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Ehliyet fotokopisi, İmza vb.
kimlik bilgileri,
Adres, Telefon, E-posta, ikametgâh belgesi vb. iletişim verileri,
İban No., Vergi No. vb. Finans verileri,
Plaka No, Şase No, Ruhsat vb. Araç verileri,
Vesikalık fotoğraf vb. Görsel ve İşitsel veriler,
Kamera kaydı vb. Fiziksel Mekân Verileri,
İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,
şifre ve parola bilgileri gibi) verileri vb.
Kişisel verilerimi işlemesine ve gerektiğinde aktarmasına

-

Adli sicil kaydı, Ceza mahkûmiyeti, Dava dosyaları vb. Hukuk verileri,
Sağlık Raporu, Kan grubu vb. Sağlık Verileri, Vergi borcu bilgileri,
Din, Irk, Cinsiyet bilgisi vb.
Özel nitelikli kişisel verilerimi işlemesine ve gerektiğinde aktarmasına
Kişisel bilgilerimi yurtdışına aktarmasına

Yukarıdaki işaretlemeler tarafımca yapılmıştır.
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AD SOYAD – İMZA

Açık Rızam
Yoktur.

