Banka/Bank
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK PARTICIPATION BANK INC.

Müşteri/Customer

Teslim Beyanı/ Declaration of
Alma Receipt

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye İstanbul, İstanbul Ticaret
Sicil 206671, Mersis: 0047000870200019, www.albaraka.com.tr,
albarakaturk@hs03.kep.tr, 0850 222 5 666
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye İstanbul, İstanbul Trade
Register
206671,
Mersis:
0047000870200019,
www.albaraka.com.tr,
albarakaturk@hs03.kep.tr, 0850 222 5 666

Ticari Elektronik İleti / Commercial
Electronic Message

Beyan, Onay, Rıza Ve Talep/ Declaration, Approval, Consent And Request

Sözleşme İmzası/
Agreement
Signature

Sözleşme Tarihi/
Date of Agreement

Teslim aldığınız sözleşme ile ilgili yandaki kutucuğa el yazınızla “Sözleşmenin
bir nüshasını elden aldım” yazarak imzalamanızı istirham ederiz. / We will
ask you for your signature by writing "I have received a copy of the
agreement" to the adjacent box regarding the agreement you have received.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin, kendisi, iştirakleri ve iş ortaklarının
ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma, pazarlama, işletme, tanıtma ya da kutlama
ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırma amacıyla BHS md. 30’daki
elektronik iletişim adresime ticari elektronik ileti göndermesini onaylıyorum.
/ I hereby authorize Albaraka Türk Participation Bank Inc. to send a
commercial electronic message to my e-mail address in article 30 of BSA in
order to promote, market, operate the products and services of itself, its
affiliates and business partners, to promote the recognition with content such
as promotion or celebration and wishes.

Onay vermeyi reddetme hakkınız vardır. Yandaki kutucuğu
imzalamazsanız onay vermeyi reddetmiş olursunuz. / You have the
right to refuse to grant authorization. If you do not sign the adjoining
box, you will refuse to grant authorization.

<DOC_KODU>/<REV_NO>

Yayın Tarihi <ONAY_TAR>

Kişisel Veri Açık Rıza/ Personal Data Explicit Consent

Kişisel
verileriniz,
www.albaraka.com.tr/kisisel-verilerinkorunmasi-kanunu.aspx
adresinde
yayımlanan
Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Uyarınca
Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin
Korunması
ve
İşlenmesi
Politikamız’da açıklanan şekilde, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak işlenmekte
ve korunmaktadır. Kanun, kişisel
verilerinizin işlenmesi için açık rıza
veya açık rızanın aranmadığı diğer
kişisel
veri
işleme
şartlarını
düzenlemektedir. Onayınıza sunulan
bu açık rıza metni ile aşağıda belirtilen
faaliyetlerin yürütülmesi ve işleme
amaçlarıyla sınırlı olarak Bankamız;
kimlik, iletişim, konum, müşteri işlem,
finans, mesleki deneyim, pazarlama,
risk yönetimi ve özel nitelikli kişisel
verilerinizi işlemek için izninizi
istemektedir.
Açık Rıza Beyanı :
Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen
kişisel verilerimin; ürün ve hizmet
kalitesinin artırılması, tanıtımı ve
pazarlanması,
ürün
çalışmaları,
müşteriye hitap eden ürün ve
hizmetlerin
tespiti;
müşteri
memnuniyeti çalışmaları, verim ve
karlılık artırılması, bilgi araştırmaları,
modelleme, anket ve diğer suretlerle
beğeni
ve
değerlendirmelerimin
alınması, ölçülmesi, yine analiz,
raporlama ve değerlendirme yapılması,
müşteri bağlılığı çalışmaları, basılı
olsun olmasın yayın/promosyon
gönderilmesi, kampanya yönetimi, arge faaliyetleri ve iletişim kurulabilmesi
amaçlarıyla, beyan etmem halinde
engellilik durumumun bankacılık
hizmetlerinin engelli müşterilerin
erişim ve kullanımına uygun hale
getirilmesi amacıyla işlemenize ve yine
Banka’nızın
ortaklarına,
bağlı
ortaklıklarınıza, ana ortaklığınıza,
doğrudan ve dolaylı iştiraklerinize,
Bankacılık Kanununa göre kredi
kuruluşları ve finansal kuruluşlara,
doğrudan ve dolaylı iş ilişkisine
girdiğiniz gerçek ve tüzel kişilere,
hizmet aldığınız ve verdiğiniz gerçek
ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt
dışında aktarabilmenize açık rızam
vardır.

<DOC_KODU>/<REV_NO>

Your personal data is processed and
protected as described in Letter of
Elucidation and our Privacy Policy
on the Protection and Processing of
Personal Data pursuant to the Law
on Protection of Personal Data
published
at
www.albaraka.com.tr/kisiselverilerin-korunmasi-kanunu.aspx in
accordance with the provisions of
the Law No. 6698 on the Protection
of Personal Data (Law) and the
relevant legislation. The law sets out
the explicit consent for processing
your personal data or other personal
data processing conditions for
which no explicit consent is sought.
With this explicit consent text
submitted for your approval, our
Bank requires your permission to
process your identity, contact,
location, customer transaction,
finance, professional experience,
marketing, risk management and
sensitive personal data for the
purposes of carrying out following
activities as well as processing.
Explicit Consent Statement :
I give explicit consent for you to
process
my
personal
data
mentioned above to transfer them at
home and abroad to your Bank's
shareholders, subsidiaries, parent
company, direct and indirect
affiliates, credit institutions and
financial
institutions
and
organizational units under the
Banking Law, real and legal persons
that you have entered into direct or
indirect business relationship with,
for the purposes of product and
service
quality
improvement,
promotion and marketing, product
studies, determination of products
and services that appeals to the
customer, customer satisfaction
studies,
productivity
and
profitability
improvement,
information research, modeling,
taking my appreciation and
evaluation with surveys and in other
manners,
their
measurement,
analysis, reporting and evaluation,
customer
loyalty
studies,
publication/promotion submission
whether printed or not, campaign
management,
r&d
activities,
establishing communication and,
for the purpose of making banking
services suitable for the access and
use of disabled customers if I
declare
Yayın Tarihi <ONAY_TAR>

Paydaşların Yetkisi / Stakeholders' Authority

Münhasır Yetki: Paylı hesaplar
üzerinde
hesap
sahiplerinden
…………………………….’nin
kullanım
ve
tasarruf
yetkisi
bulunduğunu, bu bakımdan; BHS’ye
konu her türlü işlemleri ve tasarrufları
(hesapları
kullanma,
hesapların
bakiyesini kısmen veya tamamen
çekme, EFT, havale, virman yapma,
ödemeyi/ifayı alma, rehin, temlik, ibra,
sulh, feragat, ahzu kabz, kabul, hesap
kapama, hesap nakli ve bunlarla sınırlı
olmaksızın her türlü işlemleri ve
tasarrufları), yine BHS’ye konu her türlü
ürün ve hizmetlerden yararlanmayı ve
bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm
hususlar ile bu hususların bir kısmı veya
tamamı için tüm pay sahipleri adına
vekil tayin etmeyi sadece/münhasıran
yukarıda belirtilen bu kişi(ler)in
yapabileceğini belirtiriz.

<DOC_KODU>/<REV_NO>

Exclusive Authority: We state that
……………………………. from
the account holders has the right to
use and dispose joint accounts, and in
this respect, that the abovementioned
person(s),
may
solely/exclusively
perform
all
transactions and disposals subject to
BSA (all kinds of transactions and
disposals, including, but not limited
to, the use of accounts, the partial or
complete withdrawal of balance of
accounts, EFT, making remittance,
internal transfer, receiving payment,
pledge,
assignment,
release,
compromise, waiver, collect and
receive, acceptance, account closing,
account transfer), that they may,
without limitation, benefit from all
products and services subject to BSA,
and they may appoint someone as an
agent on behalf of all shareholders
for all other matters and some or all
of these matters.

Yayın Tarihi <ONAY_TAR>

