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ELYT EXPLICIT CONSENT DECLARATION FORM        

Last updated June 22, 2022 

 

ELYT processes and protects data within the scope of the General Data Protection Regulation 

(GDPR) and the Personal Data Protection Law No.6698 (PDPL) 

ELYT also illuminates about the rights of the personal data owners during the acquisition of personal 

data in accordance with the Article 10 of the PDPL about the purpose for which personal data will be 

processed during the acquisition of personal data, to whom and for what purpose the processed 

personal data can be transferred, the method of personal data collection and the legal reason, and the 

rights the personal data owner has within the scope of Article 11 of the PDPL. 

The definitions in this Explicit Consent Declaration Form will be interpreted according to the 

definitions in Privacy Policy. 

Within this scope; 

I have been informed, I have read and understood the relevant information and I accept, declare and 

undertake that my personal data, except for the information that can be processed and shared with 

third parties in the Privacy Policy without the additional consent of the users, will be kept in the cloud 

service from the moment I register on the site, within this scope, wallet service, membership 

information, contact information will only be shared with third party solution partners due to the 

nature of the business and my special quality data will be shared by ELYT with domestic or foreign 

service providers, financial consultancy service providers, domestic or international audit firms, 

company affiliates, main partner companies, cargo and survey companies when necessary, will be 

shared in accordance with Articles 5 and 8 of the PDP Law and / or in the presence of exceptions in 

the relevant legislation. 

I acknowledge, declare and undertake that I have been informed, read and understood the text, and 

consent to the processing of my personal data within the scope of the "Personal Data Protection Law" 

No 6698, that my personal data of general and special nature within the limits of the relevant text, 

including those that identify or determine my identity, given verbally / in writing or electronically to 

be used in order to benefit from the service offered on the Web Site, to improve the services offered 

on the Web Site and to inform the development activities by e-mail, allow the use for Customer 

Service Specialists, User support line, Call Center, bulletin, campaign and company activities with 

the same motive,  processing of my information by ELYT, sharing it with other people and 

organizations that are the solution partners that require sharing as per the cost of the work within the 

scope of the relevant legislation, sharing it with official institutions / organizations if requested by the 

legislative obligation, transferring my data abroad in accordance with the Personal Data Protection 

Law No 6698. 

I ACCEPT THAT I HAVE READ, UNDERSTAND, DECLARE AND COMMIT TO I have 

explicit consent that the processing of my personal data, including my personal data of special nature 

defined in the PDP Law, its use and sharing limited to the purpose of processing within the scope of 

the process, the cloud, e-mail, warehouse and service improvement solution partners used within the 

scope of cloud computing systems are to its transfer abroad, to be stored within the required period 

of time, and that I have been provided the necessary illumination in this regard, this text and the 

Privacy Policy on the website containing the details of the Protection and Processing of Personal Data 

by ELYT. 

 

 

 

 

https://gdpr-info.eu/
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ELYT AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

Son güncelleme 22 Haziran 2022 

 

ELYT verileri Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (KVKK) kapsamında işlemekte ve korumaktadır. 

KVKK Madde 10 uyarınca ELYT, kişisel verilerin alınması sırasında ilgili kişileri sahip oldukları 

haklar, kişisel verilerin işlenme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, 

kişisel verileri toplama yöntemi ve yasal gerekçesi ve ilgili kişinin KVKK Madde 11 kapsamında 

sahip olduğu haklar konusunda aydınlatacaktır. 

Bu Açık Rıza Beyan Formu'ndaki tanımlar Gizlilik Politikası'ndaki tanımlara göre yorumlanacaktır. 

Bu kapsamda; 

İlgili bilgileri edindim, okudum ve anladım ve Gizlilik Politikası'nda yer alan ve kullanıcıların ek 

rızası olmaksızın işlenebilen ve üçüncü kişilerle paylaşılabilen bilgiler hariç olmak üzere kişisel 

verilerimin, siteye kayıt olduğum andan itibaren bulut hizmetinde tutulacağını kabul, beyan ve 

taahhüt ediyorum. Bu kapsamda cüzdan hizmeti, üyelik bilgileri, iletişim bilgileri işin doğası gereği 

sadece üçüncü taraf çözüm ortakları ile paylaşılacaktır ve özel nitelikli kişisel verilerim gerektiğinde 

ELYT tarafından KVKK Madde 5 ve Madde 8 uyarınca ve/veya ilgili mevzuatta istisna 

bulunulmaması halinde yerli veya yabancı hizmet sağlayıcılar, finansal danışmanlık hizmeti 

sağlayıcıları, yurtiçi veya yurtdışı denetim firmaları, şirket iştirakleri, ana ortak şirketler, kargo ve 

anket şirketleri ile paylaşılacaktır. 

Metin konusunda bilgilendirdiğimi, okuduğumu ve anladığımı ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu" kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi ve kimliğimi 

tanımlayan veya belirleyenler de dahil olmak üzere ilgili metin sınırları dahilinde, Web Sitesi'nde 

sunulan hizmetten yararlanmak, Web Sitesi'nde sunulan hizmetleri geliştirmek ve geliştirme 

faaliyetlerini e-posta ile bilgilendirmek, Müşteri Hizmetleri Uzmanları, Kullanıcı destek hattı, Çağrı 

Merkezi, bülten, kampanya ve şirket faaliyetlerinin aynı saikle kullanılmasına olanak sağlamak, yasal 

bir yükümlülüğün gereği olması halinde bilgilerimin ELYT tarafından işlenmesi, ilgili mevzuat 

kapsamında işin maliyetine göre paylaşılması gereken çözüm ortağı olan diğer kişi ve kuruluşlarla 

paylaşılması, resmi kurum/kuruluşlarla paylaşılması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu uyarınca verilerimin yurtdışına aktarılması amacıyla kullanılmak üzere sözlü/yazılı veya 

elektronik ortamda verilen genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARI OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, BEYAN VE 

TAAHHÜT ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM. KVK Kanunu'nda tanımlanan özel nitelikli kişisel 

verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine, işlenme amacı ile sınırlı olarak 

kullanılmasına ve paylaşılmasına, süreç kapsamında bulut bilişim sistemleri kapsamında kullanılan 

bulut, e-posta, depo ve hizmet iyileştirme çözüm ortakları tarafından gerekli süre içinde saklanmak 

üzere alınmasına, yurtdışına aktarılmasına, açık rızam bulunmaktadır ve bu hususta işbu metin 

içerisinde ve Kişisel Verilerin ELYT Tarafından Korunması ve İşlenmesinin ayrıntılarını içeren web 

sitesindeki Gizlilik Politikası kapsamında tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını beyan, taahhüt ve 

kabul ediyorum.   
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