MAN KAMYON VE OTOBÜS TİC. A.Ş. PAZARLAMA FAALİYETİNE DAİR KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ1 VE TİCARİ ELEKTRONİK
İLETİ ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Man Kamyon Ve Otobüs Tic.
A.Ş. Pazarlama Faaliyetlerine Dair Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nine
uygun olarak açık rıza istisnaları haricinde (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası
için gerekli olması) kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara
ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
MAN Kamyon tarafından kişisel verilerimin; potansiyel ve gerçek müşterilere ürün-hizmet
tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat
programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî
analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması; medya planlamasının ve CRM çalışmalarının
yapılması; teslimat törenleri ve basın duyuruları başta olmak üzere MAN Kamyon bünyesinde
gerçekleştirilecek etkinliklerin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve duyurulması; dijital ve diğer
mecralarda (MAN Dergi, MAN Bülten, My MAN, Sosyal medya hesapları vb.) reklam, tanıtım ve
pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla işlenmesine; etkinlik duyurularının iletilmesi
ve etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, etkinliklerde çekilen fotoğraf/video kayıtlarımın
MAN Kamyon Instagram, Facebook sayfası ve Linkedin, twitter gibi sosyal medya platformu, MAN
People Enternasyonel, MAN People Fabrika ve MAN Magazine Türkiye dergisi gibi yazılı-görsel
basın, www. manyaninda.com internet sitesi ile MAN Truck & Bus Ankara Intranet sayfası, MAN
şirketleri ve Şirket içi basılı malzemeler gibi Şirket tanıtım ve sunumunun yapılacağı her türlü
mecrada etkinliğin tanıtımı ve bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmasına, yayınlanmasına,
çoğaltılmasına, kaydedilmesine, kullanılmasına, silinmesini istemediğim sürece saklanmasına 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özgür iradem ile işlenmesine izin veriyorum.
Veri sahibi olarak kişisel verilerimin kullanılan veri tabanlarının ait olduğu ve SMS gönderimi
yapılabilmesi için ilgili iş ortaklarına, Basın duyurularının yapılması ile Pazarlama ve reklam
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili PR ajansı, reklam firması ve haber siteleri ve haber
bültenlerine, pazarlama faaliyetlerinin raporlanması ve reklam amacıyla kullanılabilmesi için MAN
Truck & Bus SE ile TRATON Grup’a, aktarılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında özgür iradem ile izin veriyorum.
Man Kamyon Ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından www.manyaninda.com adresli internet sitesi
üzerinden ziyaretçiler ve kullanıcılardan kişisel veri ve iletişim bilgileri toplamaktadır. 6563 Sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MAN tarafından veyahut MAN’ın iş
ortakları tarafından, MAN tarafından sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri,
otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi
vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve
görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme
mesajı gönderimine izin veriyorum.
Tarafınızla iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içerisinde, tarafınıza onayı geri
çekme yöntemi tanınacaktır. Bu yöntemi kullanarak tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini
ücretsiz bir şekilde durdurabilirsiniz.
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Veri sahibi tarafından rıza verilmesi durumunda MAN tarafından ücretli dergi aboneliği oluşturulmayacak olup
dergi gönderimi ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

