
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

MNG Faktoring Anonim Şirketi (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet 

göstermekteyiz. Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her 

türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVK Kanunu)’ na uygun olarak işlenerek 

muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar 

çerçevesinde işlemekteyiz. 

1) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi  

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet online başvuru alanı, çağrı merkezi, 

müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, faktoring işlemleri, mobil 

uygulamalar, sosyal medya, sms kanalları, piyasa istihbaratı, kamu kurum ve kuruluşları ile Şirket faaliyetlerinin 

tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı taraflar ve benzeri kanallar vasıtasıyla, otomatik ya da 

otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. 

Kişisel veriler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile aynı zamanda insan kaynakları 

politikalarımızın yürütülmesinin temini amacıyla da KVK Kanunu’ nun 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. 

2) Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla toplanan kişisel veriler Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu, Bankacılık Kanunu, MASAK, Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer mevzuat kapsamında size 

sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer 

gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak 

olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer faktoring ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve 

akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz ; KVK Kanunu’ nun 8. Ve 9. maddeleri uyarınca mevzuat hükümlerince veri paylaşımı 

zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara, ürün ve hizmetlerinden 

faydalandırılmak üzere MNG Şirketler Topluluğu şirketlerine, faktoring faaliyetlerinin sürdürülebilmesi  ile şirketimiz 

insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla program ortağı kuruluşlara, hizmet alınan ve verilen 

yurt içi/yurt dışı kuruluşlara, bankalara ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir. 

KVK Kanunu 11. maddesi Gereği Haklarınız; Başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin, 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse bilgi talep etme, 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri, 

e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

f) KVK Kanunu’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme, 

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme 

hakkına sahipsiniz. 

KVK Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-

postanızı kvkk@mngfaktoring.com.tr adresine gönderebilir veya  0 212 373 72 72 ve 444 9 664 numaralı telefonlara 

başvuruda bulunabilirsiniz. 
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