VERİ İHLALİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Bu bildirim, Şirketimizin Faktoring İşlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Türkiye Bankalar
Birliği Risk Merkezinden temin edilen çek ve risk sorgulama hizmetlerinin Bilgimiz dışında
Risk Merkezi tarafından Şirketimize gelen bildirim üzerine haberdar olduğumuz Risk Merkezi
verilerinin yetkisiz 3.kişiler ile paylaşılması konulu yazısına istinaden bir Şirket çalışanının Eşi
ile ticari faaliyet yapacak olan veri ihlaline uğrayan kişiye ait sorgulama görüntüleriniraporlarını eşi ile paylaştığı sebebiyle 3. şahısları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Risk Merkezi Kişisel verileri paylaşılan gerçek kişiye ait herhangi bir iletişim bilgisi
bulunulmadığında bu bilgilendirme Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden Şirketimize yapılan bildirime göre; 15.06.2020 ve
10.08.2020 tarihlerinde Şirketimiz istihbarat yetkilisi olan personelin eşi ile paylaşmış olduğu
kişiye ait Risk Merkezi verilerden dolayı bahse konu kişi bu durumdan etkilenmiştir.

Veri sorumlusu sıfatı, bilinci ve sorumluluğu ile şirketimiz konu ile ilgili tüm teknik ve idari
önlemleri tekrar gözden geçirecek olup tamamen istemimiz dışında olan bu münferit olayın
tekrarının yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Veri ihlali neticesinde ihlali yapan personelin savunması alınmış ve Şirketimizle ilişkisi
kesilmiştir.

Konuyla ilgili endişesi olan ya da bilgi almak isteyen Kişi , Kişiler veya 3.şahıslar’ın web
sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki iletişim
kanallarından biri ile Şirketimize iletmesini rica ederiz.

Başvuru
Yöntemi

Açıklama

Başvuru Adresi

İnternet
sitesi

www.tunafaktoring.com.tr internet
sitesinde yer alan işbu başvuru formunun
doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının
elden, kargo ve noter aracılığıyla iletilmesi

Ankara Caddesi No:221 Monero
İş Merkezi Kat:2-3 Sirkeci-Fatihİstanbul

e-posta

Güvenli elektronik imzalı e-posta
gönderilmesi

kvkk@tunafaktoring.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz, müşteri, ve diğer ilgili 3.şahıslara
ait her türlü kişisel verilerin tutulması ve işlenmesi hususuna büyük önem vermektedir. Kişisel
verilerin korunması Şirketimiz için büyük hassasiyet arz etmekte olup şirketimizin öncelikleri
arasındadır. Bu çerçevede, gerekli en güçlü tedbirlerin alındığını, olay ile ilgili tüm denetim ve
kontrol çalışmalarının yapıldığı ilgili personelin savunması alınarak hızlı şekilde olayın
çözülmesi ile ilgili tüm hassasiyetimizi gösterdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
TUNA FAKTORİNG A.Ş.

