
GRUP MERKEZ HASAR HASAR YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Grup Merkez Hasar Hasar Yönetimi Danışmanlık ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (“Grup Merkez
Hasar” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesine
İlişkin Aydınlatma Beyanı ve Grup Merkez Hasar Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
Politikası sınırları çerçevesinde,

 Tazminat hesabı yapılması için gerekli verilerin aktüer firmalar ile paylaşılması,
 Vekâletname ile temin edilen tedavi evraklarının ve kaza ile ilgili yürütülen adli dosya ile

tazminata ilişkin sair tüm kayıt ve belgelerin sigorta şirketleri ile paylaşılması,
 Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla

kullanılması,
 Çeşitli raporların hazırlanması, amaçları ile, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza

mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi
inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.)
de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı
ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve Şirketin ana şirketine, iş ortaklarına, iştiraklerine,
tüm kamu kurumları ve kuruluşlarına, anlaşmalı aktüere, bilirkişilere, Güvence Hesabı,
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Avus Sigortacılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile ihdas edilmiş veya
edilecek olan tüm kurum ve kuruluşlara, Türkiye’de mukim tüm sigorta şirketleri ve
acentelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Bağ-Kur, S.S.K., Emekli Sandığı ve
benzeri Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Nüfus Müdürlükleri, Mahkemeler, Cumhuriyet
Başsavcılıkları, Emniyet Müdürlükleri, Meslek ve Ticaret Odaları ve Borsaları ile
Federasyon ve Konfederasyonlar, Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Avus
Sigortacılık Hizmetleri Ltd. Şti., (özel ve tüzel kişiler), kamu ve özel hastanelere,
bankalara ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde
veya yurtdışında aktarılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta
AYDINLATILDIĞIMI, işbu metni, Grup Merkez Hasar Kişisel Verilerin Korunması ve
Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı, KABUL VE
BEYAN EDERİM. 
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