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KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 
1. TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş., filo kiralama hizmeti başvurunuz kapsamında 
sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet 
ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, “veri 
sorumlusu” sıfatıyla yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyebilecektir.  
 
2. Haklarınız: 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş.’ye 
başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme 
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme  
3. TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. kişisel verilerinizi her türlü yazılı, sözlü ve 
elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; talep 
ettiğiniz filo kiralama hizmeti kapsamında mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri, 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve ARVAL Service Lease SA başta olmak üzere yurt içi ve 
yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, 
sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle 
ve filo kiralama hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve 
kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı 
yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecektir. 
4. TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş.’nin MÜŞTERİ/tedarikçileri ile gerçekleştirdiği 
işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle 
saklama yükümlülüğü vardır. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da 
anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. 
tarafından ancak yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. 
Ancak bu süre zarfında kişisel verilerinizin TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. 
tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden 
kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.  
 

 


