
 

MIRACLE PAY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLGİLENDİRME METNİ  

 

Miracle Pay olarak, gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem vermekteyiz. Bu 

kapsamda, kontrolör sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.  

a) Kontrolör  

89 / 2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“89/2007 Sayılı Yasa”), kişisel verileriniz; kontrolör 

olarak Miracle Pay tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Miracle Pay olarak, 

kişisel verilerin işleme tabi tutulmasının amaç ve yöntemlerini belirlemekte, kişisel veri dosya sistemini 

oluşturma, işletme, denetim hak ve yetkisi sıfatına sahip olarak kişisel veri işleme, saklama, paylaşma 

faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.  

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği  

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;  

 Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın 

öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,  

 Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama 

faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak, 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan 

bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli 

bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 

 Müşterilerimize hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler 

hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,  

 Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak, 

 Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer 

ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek. 

 Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara 

ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece 

uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) 

gelen talepleri yanıtlamak. 

 Müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren 

müşterilerin belirlenmesi, kaydı ve raporlanması 

 Kanuni zorunluluk kapsamında savcılık, emniyet müdürlüğü, jandarma ve mahkemelerin 

müşterilere ilişkin bilgi taleplerinin karşılanması; ilgili otoritelere şüpheli işlem bildiriminde 

bulunulması, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

icra işlerinin takibi ve yürütülmesi, internet kullanımına ilişkin bilgilerin hukuki yükümlülük 

kapsamında tutulması 

 Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve 

tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, 

belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere 

uymak. 



 Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın 

faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya 

başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya 

zararımızı sınırlandırmak, 

Amaçlarıyla 89/2007 Sayılı Yasa’nın 6. Ve 7. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dâhilinde işlenecektir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için 

gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere 

önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması bakanlıklar, yargı 

mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı 

danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, tedarikçilerimize, 

hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine 

aktarılacaktır.  

 Ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari 

faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 

89/2007 Yasa’nın 6. Ve 7.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 

bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

d) Bilgiye Konu Kişinin Hakları  

Bilgiye konu kişi olarak, 89/2007 Sayılı Yasa’da yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aşağıda 

düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en 

kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda haklarınız;  

 İşlemeye tabi tutulmuş, kendisine ait tüm kişisel veri ve aynı zamanda bunların kaynağı, 

 İşlemenin amacı, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi 

tutulmakta olan verinin kategorileri, 

 Bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerleme. 

 Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi, özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler 

nedeniyle Yasanın kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işleme. 

 İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece, verinin iletildiği üçüncü taraflara 

89/2007 Sayılı Yasa’nın 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılmış olan her türlü düzeltme, 

silme ve bloke etme hakkında bildirim yapılmasıdır.  

89 /2007 Yasa’nın 14. maddesinin 2. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 

talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize 

iletebilirsiniz. 


