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BACK UP VE BACK UP TRAVEL AYDINLATMA METNİ
Back Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ("Back Up") ve Bofis Turizm ve Ticaret
Anonim Şirketi (“Back Up Travel) (her biri “Şirket”, "Biz", "bizim") gizliliğinize saygı duyar ve kişisel
verilerinizi korumayı taahhüt eder. Bu aydınlatma metni Odeabank müşterisi olarak bizden hizmet aldığınızda
veya üçüncü kişi iseniz, Odeabank müşterilerine sağlanan hizmetlerden yararlanmanız sırasında kişisel
verilerinizi nasıl işlediğimiz, verilerinizin nasıl korunduğu ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Hizmet sözleşmesinin ifası için talep ettiğimiz ve tarafımıza, Odeabank ve/veya Odeabank müşterisi olarak
sizin tarafınızdan telefon üzerinden sözlü olarak ve/veya e-posta aracılığı ile sağlanan ad, soyadı, T.C. kimlik
numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, uçuş bilgileri, yurtdışı uçak bileti ve otel rezervasyonları için
pasaport bilgileri, motoşoför ve teslimat hizmetlerinin sunulması için gerekli adres bilgisi, Lounge hizmeti için
hizmetten faydalanma gün ve saatleri, araç kiralama hizmeti için ehliyet bilgileri, şikâyet detayları, telefon
görüşmesi kayıtları gibi kişisel verilerinizi sizlere, talep ettiğiniz Fast Track, Lounge, araç kiralama, teslimat,
çiçek ve pasta gönderimi, motoşoför, uçak ve otel rezervasyonu hizmetlerinin sunulması ve şikayetlerinizin
yönetilmesi amacıyla ve aramızda hukuki ilişki sebebiyle işlemekteyiz.
Odeabank müşterilerine sunulan çiçek & pasta gönderimi ve teslimat hizmeti kapsamında müşterinin bu
teslimatların yapılmasını istediği alıcı iseniz, Odeabank müşterilerinden, müşteri ile aramızdaki hizmet
sözleşmesinin ifası amacıyla telefonda edindiğimiz ad, soyadı ve adres bilgilerinizi söz konusu teslimatları
gerçekleştirebilmek için işlemekteyiz.
Talep edilen hizmetleri sağlayabilmek amacıyla verilerinizi, bu hizmetleri sağlamamıza yardımcı olan
tedarikçi firmalara aktarmaktayız.
Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.
maddesi altında düzenlenmektedir. Söz konusu haklarınızı kullanmak için bizden bir talepte bulunmanız
gerekirse talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde yer alan
şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:





Yazılı ve imzalı olarak
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup
olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza
mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla
başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve
başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
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