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ZİRAAT BANKASI – SOFYA ŞUBESİ TARAFINDAN KABUL EDILEN 
GENEL VERİLERIN KORUNMASINA ILISKIN GENEL TÜZÜGUN 
(2016/679) – „G D P R” UYARINCA MÜŞTERİLERİ, ÇALIŞANLARI VE 
MUHATAPLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU 
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK 
ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN BEYANNAME 

 

İşbu Beyanname Bankanın Müşterileri, Çalışanları, Partnerleri ve Muhatapları tarafından ibraz edilen kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin yükümlülükleriyle ilgili olarak, kişisel verilerin işlenmesine dair genel bilgileri ihtiva 

etmektedir.  Beyannamenin amacı, Avrupa Konseyi’nin 2016/679 sayılı kişisel verilerin işlenmesi hakkında gerçek 

kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin tüzük  (Genel Veri Koruma Tüzüğü) uyarınca talep 

edilen asgari bilgilerin sunulmasıdır.  

 

„T.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi“ , Ticaret Sicilinde  121704731 Şirket Tanımlama Kodu (EİK) ile resmi 

olarak tescil edilen ve Bulgaristan Merkezi Bankası’nın RD 22-2274/ 16.11.2009 sayı ve tarihli  emrine istinaden 

Kredi Kuruluşları Kanunu, Madde 2, Fıkra 1 ve Fıkra 2 uyarınca faaliyette bulunma iznine sahip olan yabancı banka 

şubesidir.    

 
Kişisel veri  

Avrupa Komisyonu’nun 2016/ 679 sayılı Tüzüğü   uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir bir  bireysel kişiyle 
ilişkili her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmaktadır; gerçek kişi, kimliği belirlenebilen,  kimlik numarası, 
ikametgah verileri, online tanımlayıcı (isim, numara, online tanımlayıcı) gibi tanımlayıcı aracılığıyla veya bu gerçek 
kişinin fiziki, fizyolojik, genetik,  psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir ya da birden 
fazla özellikleri aracılığıyla direkt veya dolaylı olarak tanımlanabilen  kişidir.    

 
Kişisel veri yöneticisi 

Kişisel veri yöneticisi, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen ve işleme sürecinin ana 
sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişidir.  

Bu politikalarda ve kurallarda veya spesifik hukuki ya da başka türlü şartlarda aksi belirtilmediği taktirde, Ziraat 
Bankası – Sofya Şubesi, Avrupa Konseyi’nin 2016/679 sayılı Tüzüğü uyarınca belirlenen terminolojinin tam 
anlamına uygun kişisel veri yöneticisi sıfatıyla hareket eder.    

 
Kişisel veri işleyen  

Kişisel veri işleyen, veri sorumlusu adına ve Avrupa Komisyonu’nun 2016/679 sayılı Tüzüğü’nde tanımlandıkları 
şekilde veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.    

Kişisel veri işleme  

İşleme faaliyeti, kişisel veriler veya kişisel veri takımları üzerinde otomatik ya da otomatik olmayan araçlarla 
yapılan toplama, kaydetme, organize etme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, çekme, danışma, 
kullanma, verme suretiyle ifşa, dağıtma ya da başka yollardan sunma, uygunluğunu veya kombinasyonunu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=BG
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sağlama, sınırlama, silme ya da imha gibi işlem veya işlemler toplamıdır.   

 
Kişisel verilerin işlenmesini kapsayan mevzuat nedir ? 

Kişisel verilerin işlenmesi Bulgaristan’ın ve Avrupa’nın, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı tarafından 
müştereken ve ağırlıklı olarak Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı Tüzüğü ("GDPR") 
tarafından düzenlenmektedir. Ulusal düzenlemeler tarafından belirli durumlarda (GDPR’ın müsaade ettiği 
durumlarda) muhtelif ek kurallar tanımlanabilir. Bu tür kurallar Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda ve ulusal 
mevzuatta, kişisel veriler alanındaki ek detayları düzenleyen tüm tali mevzuatta tespit edilmiştir.  

 
Kişisel verilerin işlenmesi hangi hükümlere istinaden mümkün olabilir ? 

Kişisel verilerin Ziraat Bankası – Sofya Şubesi tarafından işlenmesinin yasal olabilmesi için GDPR1  Madde 6’da 
belirtilen şartlardan en azından bir tanesinin yerine getirilmesi gerekir. Özel nitelikli kişisel verilerin söz konusu 
olması durumunda GDPR2  Madde 9’da belirtilen şartlardan en azından bir tanesinin yerine getirilmesi gerekir. Her 
iki durumda da GDPR3 Madde 5’te belirtilen kişisel verileri işleme ilkelerinin titiz bir şekilde yerine getirilmesi 
zorunludur.  

Kişisel verilerin Ziraat Bankası – Sofya Şubesi tarafından işlenmesine ilişkin dayanak  

„Т.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi“, şirket tanımlama kodu (EİK): 121704731, yabancı banka şubesi sıfatıyla ve 
Bulgaristan Merkez Bankası tarafından düzenlenen lisansa istinaden, müşterilerine ait kişisel verileri yasal 
dayanağa  bagli olarak ve Banka’nın müşterileriyle her türlü bankacılık hizmetlerine ilişkin akdedilen sözleşmeler  
uyarınca işler.  Ziraat Bankası – Sofya Şubesi’nin çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenmesi, çalışanlarla akdedilen 
bireysel iş akitlerine istinaden gerçekleştirilir.   

 
KİŞİSEL VERİLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  

 

„Т.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi“ çeşitli dayanaklara istinaden topladığı kişisel verileri, Bulgaristan Merkez 

Bankası, Ulusal Sigorta Enstitüsü, Ulusal Gelirler İdaresi, yargı ve kovuşturma organları, Devlet Ulusal Güvenlik 

Kurumu ve diğer özel kurumlar, Kredi Kuruluşları Kanunu  usulünce, 62. Madde uyarınca, bankacılık sırrının ifşa 

edilmesine istinaden talep eden ve (EU 2016/679) Tüzüğü (GDPR) uyarınca “kişisel verileri işleyenler” şartlarına 

uygun olan sair ihtisas dairelerine bilgi verilmesiyle ilgili yükümlülüğüne ilişkin, özel kanunlara istinaden ilgili 

kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, yasalara uygun şekilde talep edildiği durumlar haricinde, üçüncü gerçek 

veya tüzel kişilere aktarmayacaktır. 

Kamu organları tarafından tüzük hükmü uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, işleme faaliyetinin 

kişisel verilerin “Ziraat Bankası – Sofya Şubesi” tarafından ifşa edilmesine ilişkin, her türlü sair işlemin amaçları 

doğrultusunda yapıldığı durumlarda işleme faaliyeti Avrupa Birliği’nin daha spesifik hukuki bir hükmü ile 

düzenlenir - AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/680 sayılı, yetkili makamlar 

tarafından suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai yaptırımların yürütülmesi 

amacıyla işlenen kişisel verilere ilişkin gerçek kişilerin korunmasına dair Direktifi. ( “(AK) 2016/680 Direktifi”) 

Kişisel Verileri Koruma Tüzüğü (EU 2016-679) (GDPR), kişisel verilerin korunması amaci ile Avrupa kurallarının 

bölgesel kapsamını genişletir ve “T.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi” açısından AB’de bulunan vatandaşlara ait 

kişisel verileri işleyen ve aynı verileri Avrupa Birliği sınırları dışına, Türkiye Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş 

                                                             
1 Chapter 2: Principles. Article 6: Lawfulness of processing 
2 Chapter 2: Principles. Article 9: Processing of special categories of personal data 
3 Chapter 2: Principles. Article 5: Principles relating to personal data processing 
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Banka’nın Genel Müdürlüğü - Yabancı Tacir Şubesi sıfatıyla aktaran veri sorumlusu olarak uygulanır. “Ziraat 

Bankası – Sofya Şubesi” Avrupa kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak kişisel verilerin korunması ve  

yüksek seviyenin garanti edilmesine ilişkin standart sözleşme maddelerini ihtiva eden banka içi mevzuatını 

akdetmiştir.     

 
Banka, ibraz edilen kişisel verileri, para aklama ve dolandırıcılığın önlenmesi, Ziraat Bankası grubu çerçevesinde iç 

raporlar ve tahmin raporları amacıyla da dahil olmak üzere kimlik belirleme amacıyla ve akdedilen sözleşme 

ilişkilerine bağlı olarak işleyecektir. Toplanan, işlenen ve saklanan veriler yasalar tarafından belirlenen verileri 

toplama amaçlarını aşmamaktadır. Banka etnik menşe, dini ve siyasi görüşler, ırk ve sağlık durumu konusundaki 

verileri işleme amaçlarına orantısız veri olarak toplamayacak ve işlemeyecektir.     

  

Her bir kişisel veri öznesi, kişisel verilere tam erişim ve hakkında toplanan verileri düzeltme hakkına sahiptir. Kişi, 

kişisel verileri işleme amacı ile verilerin alıcıları konusundaki bilgileri her bir anda anlaşılır şekilde alma ve işleme 

faaliyetinin, verilerin başka üçüncü kişiye aktarılmasının düzeltilmesini, bloke edilmesini, sınırlanmasını veya 

GDPR tarafından belirtilen durumlarda kişisel verilerin silinmesini yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir.    

 
Çocuğa ait kişisel veri rızası - ilişkili olduğu durumlarda. 

Bankanın çocuğa ait kişisel verileri işlemek zorunda olduğu durumlarda, velayet sorumluluğunu taşıyan kişi – 

çocuğun velisi/vasisi olarak kimliğini kanıtlamak ve “T.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi”  çocuğun haklarına ilişkin 

olarak yukarıda belirtilen tüm işlemleri Bulgaristan mevzuatına uygun olarak, çocuğun reşit yaşına gelmesine 

kadar yerine getirmesi konusunda mahsus rızasını vermek zorundadır.  

 

“T.C. Ziraat Bankası – Sofya Şubesi” kişisel veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, kişisel verilerin işlenmesi 

sırasında tam gizliliğin sağlanmasına ilişkin idari, teknik ve fiziki koruma prosedür ve tedbirlerini tespit 

etmiştir. Banka, bilgi güvenliğinin korunmasına ve kişisel verilere yetkilendirilmemiş erişimin ya da güvenlikle 

ilgili kazanın önlenmesine dair oluşturulmuş kural ve prosedürlere sahiptir. (2018-Information Security and 

Risk Management Implementation Principles and Procedures). 


