
 

 
 

DOĞA SİGORTA A.Ş. 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 

AYDINLATMA METNİ 

 

DOĞA Sigorta A.Ş., olarak (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” 
sıfatıyla şirkete yapmış olduğunuz başvurunun sonuçlandırması amacı ile ad, soy ad, T.C 
kimlik no, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu ve aile fertlerine ilişkin 
bilgiler ile tarafınızca sunulan ya da Şirket tarafından usulüne uygun olarak T.C. Sağlık 
Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve/veya ilgili diğer üçüncü şahıslardan elde 
edilebilecek güncel ve geçmiş sağlık verileriniz, sigortalılık kayıtlarınız ve sağlık durumunuz ile 
ilgili bilgi, belge, rapor niteliğindeki özel nitelikli kişisel verileriniz şirket tarafından işlenmekte 
ve tanzim edilen poliçe kapsamındaki yükümlülüklerin ve tazminat başvurunuzun 
sonuçlandırılabilmesi amacıyla şirketin sigorta tazminat değerlendirmeleri için hizmet aldığı, 
işbirliği yaptığı firmalara, Şirket’in bağlı olduğu yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerine 
merkezi yurt dışında bulunan veri tabanları aracılığıyla aktarılmaktadır. Söz konusu ad, soy 
ad, T.C., doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu ve aile fertlerine ilişkin 
bilgileriniz Kanunun 5. maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Nitekim poliçe 
kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veri sorumlusu sıfatına haiz şirket için 
hukuki bir yükümlülük olmakla yükümlüğün yerine getirilebilmesi için ilgili verilerin işlenmesi 
gerekmektedir. Yine başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi ve tazminata hak kazanabilmeniz 
için ilgili verilerin işlenmesi gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanunun 6/2. 
Maddesinde öngörülen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte olup verileriniz 
yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları, elektronik posta adresleri 
üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi 
formları da dâhil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı tamamen 
veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 
11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Spine Tower No:243 
Büyükdere Cad., 34398 Sarıyer - İstanbul/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit 
edildiği elektronik posta üzerinden İnfo@dogasigorta.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 
 
 
 
( İlgili kişi tarafından el yazısı ile tarafıma bilgilendirme yapılmıştır şeklinde açıklama yazılıp 
Ad-Soyad yazılarak imzalanmalıdır.) 
 

 
 
 
 



 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE  
AÇIK RIZA METNİ 

 
 
Doğa Sigorta A. Ş. tarafından düzenlenen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri 
kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma 
yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı 
ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni 
okunmuştur. 
 
Bu kapsamda şirket nezdinde yürürlükte bulunan sağlık poliçesi kapsamındaki tazminat 
başvurularımın sonuçlandırılabilmesi için sunmuş olduğum ya da Şirketinizce usulüne uygun 
olarak T.C. Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve/veya ilgili diğer üçüncü 
şahıslardan elde edilebilecek güncel ve geçmiş sağlık verilerimin, sigortalılık kayıtlarımın ve 
sağlık durumum ile ilgili bilgi ve belge, rapor niteliğindeki özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 11. Maddesinde düzenlenen haklarım 
saklı kalmak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen esaslar ile işlenmesine ve Şirket’in, 
sigorta tazminat değerlendirmeleri için hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, sahibi veya ortağı 
olduğu üçüncü kişiler ile Şirket’in bağlı olduğu yurt dışındaki grup şirketlerine ve merkezi yurt 
dışında bulunan veri tabanları ile tazminat başvurumun sonuçlanması amacı ile 
paylaşılmasına rızam bulunmaktadır.  

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve 
isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

 

 Kabul ediyorum.    Kabul etmiyorum. 

 
Tarih:  
Adı-Soyad: 

İmza  

 


