RAİN YAZILIM VE TİCARET A.Ş.
AÇIK RIZA BEYANI
Ben, aşağıda imzası bulunan kişisel veri sahibi,

RAİN YAZILIM VE TİCARET A.Ş.
EXPLICIT WRITTEN CONSENT
I, the undersigned, as the data subject of personal data,

Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698
sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat
gereğince hazırlanan ve usulüne uygun olarak dikkatime
sunulan, Aydınlatma Beyanını tamamen okuduğumu,
incelediğimi, değerlendirdiğimi ve anladığımı;

have fully read, reviewed, evaluated and understood Legal
Disclosure (Aydınlatma Beyanı) prepared and duly
submitted to my attention by Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş.
(the “Company”) in accordance with the Law No: 6698
on the Protection of Personal Data and applicable
legislation;

Şirketin faaliyet konusuna ilişkin hizmetlerinin sağlanması
ve yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi,
Şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili
mevzuata ilişkin değişikliklerde müşterilere bilgi
verilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, Şirketin
sunduğu hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması ve müşterileri
ilgilendirebileceği düşünülen diğer hizmetler ve
kampanyalar hakkında müşteriye bilgi verilmesi ve
kanuna ve kullanıcı sözleşmesine aykırılıkların
soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli
makamların bilgilendirilmesi ile sınırlı olmak üzere
kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama
kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin işlenmesine
tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.

have fully and freely agreed, declared and undertake that I
hereby grant my explicit consent for processing of my
personal data limited to identity, communication,
customer transaction, finance, marketing categories
limited to providing and managing services related to the
company's field of activity, risk management regarding
compliance processes, fulfilling the legal liabilities of the
company, informing customers about changes in the
relevant legislation, ensuring customer satisfaction,
providing information about the services offered by the
company and informing the customer about other services
and special offers that are thought to be of interest to
customers, and investigating, detecting, preventing
violations of the law and user agreement and informing
the relevant administrative or judicial authorities..

Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

Name-Surname:
Date:
Signature:

Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Rızanız

Consent on Transfer of Personal Data Abroad

Şirketinizin faaliyet konusuna ilişkin hizmetlerinin
sağlanması ve yönetimi amacıyla kişisel verilerimin
Şirketinizin yurt dışındaki hissedarı Rain Financial
Inc.’nin, diğer grup şirketlerinin ve ifa yardımcılarının
görüntüleyebileceği
herhangi
bir
veri tabanına
aktarılmasına, gerektiğinde bunlar tarafından da
işlenmesine ve kullanılmasına tamamen ve hür irademle
açık rıza gösterdiğimi ayrıca kabul, beyan ve taahhüt
ederim.

I also have fully and freely agreed, declared and undertake
that I hereby grant my explicit consent to to transfer my
personal data to any database that can be viewed by Rain
Financial Inc. which is the shareholder of your company,
other group companies and performance assistants abroad
in order to provide and manage the services related to your
company's field of activity, to be processed and used by
them when necessary.

Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

Name-Surname:
Date:
Signature:

