ARMADA İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AÇIK RIZA METNİ
Armada İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin, “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi
Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) kapsamında kişisel verilerimin,
•
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
•
Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım, kampanya, promosyon ve/veya
pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
•
Şirket web sitesi de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basın, sosyal medya veya afiş/katalog/bülten
gibi şirketin haberlerinin ve reklamlarının geçtiği tüm belge ve mecralarda yayınlanması/paylaşılması,
•
Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair organizasyon, etkinlik, kampanya, konser ve davetlerin
düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması,
•
Çekiliş/kampanya kayıtlarının oluşturulması ve çekiliş işlemlerinin yürütülmesi,
•
Pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi,
•
Satış ve pazarlama analiz çalışmaları ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,
•
Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin
temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi,
•
Şirket iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
•
Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
•
Hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil
olarak kullanılması,
•
Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt
altına alınması faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası,
•
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,
•
Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması,
•
Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
•
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine
ve
•
Tedarikçilere (Şirketin anlaşmalı olduğu yazılım firmaları ve iletişim firmaları.),
•
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara,
•
Kanunen Yetkili Özel Kurumlar ve Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerine,
•
Herkese, (İnternet Sitesi, Sosyal Medya Hesapları, Milli Piyango Çekiliş Sonuçlarının İlan Edildiği
Gazeteler ve AVM İçerisinde Yer Alan Panolar.) aktarılmasına, bu kapsamda iletişim bilgilerime SMS
ve e-posta gönderilmesine açık rıza veriyorum.
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