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ةــات الشخصيــانــاية البيـــانون حمــق نمــوذج  

 

 توضيحات بخصوص حمايةالبيانات الشخصية -1

 
ة يتّم حفظ و تسجيل و تحديث البيانات الشخصية و البيانات الشخصية الخاصة التي  قد يشاركها العميل وفقا لقانون حماية البيانات الشخصي-  1

وذلك  ، كذا معالجتها بكافة الطرق التي يأذن بها القانون تصنيفها و   بذلك، يتّم نشرها و تحويلها ألشخاص ثالثين و)"القانون"( ، وإذا أِذن القانون 

بصفته المسؤول المشرف على البيانات. "تركيا فينانس" مصرف من قبل  

 

 القانون: عليه ما ينصّ  في إطار مصرفي قّدمها للتم تقديم توضيحات للعميل بخصوص النقاط المفّصلة أدناه و المرتبطة بالبيانات الشخصية الت -2

 

ية وفقا للقوانين التنظيمية بما في ذلك و ال ينحصر فيها ،اإليفاء بااللتزامات المنصوص مصرفاستعمالها في المنتوجات و الخدمات ال في سبيل -أ-

التنظيم والتدقيق للشؤون المصرفية و البنك المركزي التركي  وغيره عليها في القانون المصرفي و غيرها من القوانين الموضوعة من قبل مؤسسة 

رضا العميل و  تتماشى معية مصرفرفية بالمشاركة وتوفير منتجات و خدمات صنجاز المعامالت الخاصة في مجال الخدمات المإمن السلطات، 

، سوف يتم:الوكاالتاحتياجاته و إنجاز خدمات   

 

و فروعها و المعامالت المصرفية  مصرفالخاصة بال عن طريق الوحدات البيانات الشخصية  خطّيا و شفهيا و كذا إلكترونياتوفير و معالجة    -ب

كذا أجهزة الصرف اآللي و مراكز عبر الهاتف و الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت و الخدمات المصرفية عبر المحمول و أجهزة نقاط البيع و 

الوسائل المماثلة. االتصال و عبر غيرها من  

 

ؤسسة مو بداعي األسباب المذكورة أعاله، يسمح بمشاركة البيانات الشخصية على يد األشخاص الذين خّولت لهم الصالحية من قبل القانون ) -3

المصرف المركزي التركي، وغيره(، كما يسمح بأن تشارك هذه   ,التنظيم والتدقيق للشؤون المصرفية ، الهيئة العامة لسوق األوراق المالية

المراسلة و  في البرنامج و مؤسسات الخدمات المساعدة المرتبطة به وأيضا من مع المصارف البيانت الخاصة من قبل شركاء مصرفنا

الداخل أم في الخارج في خضّم معامالت مساهميه سواء  كانوا في  و كذا شركاء المرف و المصارف الخصم في  إطار معامالت "السويفت "

داخيل مإعداد  الحسابات المالية الموّحدة  و تطبيق تعليمات تدبير المخاطر و التدقيق الداخلي؛  في  حال خضوع العميل   للقانون الضريبي  لل

ضريبة الدخل األمريكي(، الهيئة األوروبية الخارجية المصدر، يتم مشاركة البيانت الخاصة بالعميل  مع السلطات ذات الصلة  )خ.د.د. )مكتب 

 لألوراق المالية و أسواق المال و غير ذلك(.

 

فقا لهذا وأو عدم استغاللها تعالم إذا تّمت أم ال معالجة البيانات الشخصية الخاصة به و هدف استغاللها ، إذا تم استغاللها السلدى العميل الحق با -4

، طلب المعلومات المرتبطة خارج البلد الذين تم  تحويل البيانات الشخصية  لهم، وفي  حال تحويلهاالهدف و عن األشخاص الثالثة  داخل و 

أو حذف أو التخلّص من  ،تها بشكل ناقص أو خاطئلجمعا تطلب تصحيح بياناته الشخصية في حال إذا ما تم  ؛بطبيعة معالجة هذه البيانات

  لألشخاص الثالثة التي تّم تحويلبهذا الخصوص ، طلب اإلشعار عليها في القانونة الخاصة به وفقا الشروط المنصوص البيانات الشخصي

و  ،البيانات الشخصية لها، تقديم اعتراض عن كّل العواقب التي تترتّب عن تحليل البيانات المنجز بشكل منحصرعن طريق  نظم البيانات اآللية

معالجة للمعلومات  بشكل يخالف القانون.  يمكن للعميل  بتقديم طلباته  ّل الخسائر التي  قد يتكبّدها العميل بسببالمالبة بتعويضات عن ك

 وشكاياته المرتبطة بمعالجات البيانات من خالل البريد االلكتروني

  turkiyefinans@hs03.kep.tr أو عبر الهاتف  باالتصال بالرقم  44 22 222 0850أو من خالل المكاتب الفرعية للمصرف.  

 

 

الموافقة الصريحة لمعالجة البيانات الشخصية  -2  

ت يقبل العميل ويعلن عن منحه موافقته الصريحة  دون ترك  أي مجال للشّك، لمعالجة بياناته الشخصية من أي نوع  كانت بما في ذلك البيانا
الخاصة والتي تّم مشاركتها منقباه مع المصرف و كذا موافقته على تحويل هذه البيانات إلى األفراد المذكورة أعاله كما يقبل و يعلن الشخصية 

 استالمه لنسخة من النموذج التوضيحي لحماية البيانات الشخصية.
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