Grup Merkez Hasar (GMH); sigorta kapsamında uğradığınız kayıp ve
zararların tazmininde sizlere güvenilir, kaliteli ve en doğru hizmetleri sunmak
amacıyla kurulan bir şirket olup; sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızın
telafi (tazmin) edilme sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirket
bünyesinde istihdam edilen personel ve iş ortaklarıyla sigorta güvenliğini bir adım
ileriye taşıyan GMH zamanaşımı süresi içerisinde meydana gelen kazalarda
yaşadığınız kayıp ve zararlar giderilinceye kadar sizlerin yanında olmaya devam
ederken; Havayolu, Denizyolu, Karayolu her nerede olursa olsun vefat, daimi
sakatlık veya yaralanma sonucunda oluşan mağduriyet ile ilgili haklarınızın
sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından alınmasına ilişkin süreçte
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
GMH’nın kurumsal olarak sizlere sunduğu danışmanlık hizmetleri
kapsamında belirli kişisel verilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Kişisel verileriniz
hakkında GMH’nın kurumsal internet sitesi olarak https://gmh.com.tr/ üzerinden
kamuoyu ile paylaşılan politika ve içeriklerden yeterli bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek ve mağduriyetinizin tam anlamıyla
giderilebilmesi için Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası düzenlemeler, Anayasa,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine
uygun bir şekilde ek’teki açık rıza beyan formunu doldurmanız gerekmektedir.
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AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel
verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi
ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Grup
Merkez Hasar tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor şirketler ile ticari
amaçla paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda
tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Grup Merkez Hasar, sigorta kapsamında uğradığım kayıp ve zararların tazmininde tarafıma danışmanlık
hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla GMH Şirketi veya gerekli güvenlik
tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin
yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, tarafımca akdedilen danışmanlık sözleşmelerin
gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerimin, adres
bilgilerimin, iletişim bilgilerimin ve sair kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini,
kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde
depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun
biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya
da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından
bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket
çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar
çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin
yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına
aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik
olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin
işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına,
gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını;
işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve
anladığımı;
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