
 
KOLUMAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

SİGORTA İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ 

 

Koluman Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Koluman Sigorta”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi, aşağıda 

ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarmakta ve işbu metin ile sizleri, kişisel 

verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında 

aydınlatmaktayız.  

 

1. Veri Sorumlusu 

 

Koluman Sigorta, 13 farklı sigorta şirketinin A tipi yetkili acentesi olarak faaliyet gösterdiği sigorta işlemlerinde, 

kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak 

hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.  

 

Koluman Sigorta, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve 

teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri 

işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.  

 

2. İşlenen Kişisel Veriler 

 

Koluman Sigorta, halin icabına ve aşağıdaki veri işleme amaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte, ekte (EK) 

yer alan kategorilerdeki verilerinizi işlemektedir.  

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları 

 

Kişisel verileriniz, Koluman Sigorta tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, 

hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Koluman Motorlu Araçlar Anonim Şirketi’nden 

(“KMA”) araç satın almış olmanız halinde KMA’ya açık rıza beyanında bulunmuş olmanız kaydıyla KMA 

tarafından verilerinizin şirketimize otomatik olarak gönderilmesi, tarafınızca şirketimize telefon, e-mail, whatsapp 

gibi iletişim kanalları üzerinden başvurulması, şirketimiz internet sitesinde yer alan online teklif al kısmından 

tarafınızca başvuru yapılması vasıtalarıyla; Şirketimizle kurduğunuz sözleşmesel ilişki gereği hazırlanması 

gereken belgeler ve sigortalılık ilişkisi kapsamında ilettiğiniz talepleriniz üzerinden; Şirketimiz birimleri, 

çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları, topluluk şirketleri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan 

yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. 

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları 

 

Koluman Sigorta tarafından toplanan kişisel verileriniz, kaza sigortaları, sorumluluk sigortaları, sağlık sigortaları 

başta olmak üzere Şirketimizce sunulan hizmetler dahilinde; şirketimizle şahsen veya bir tüzel kişilik adına 

kurduğunuz temas doğrultusunda yetkili acentesi olunan sigorta şirketlerinin sistemleri üzerinden tarafınıza teklif 

hazırlanması ve teklif sunulması, teklife ilişkin görüşmelerin yapılması; teklifin kabul edilmesi durumunda 

kurulan sigortalılık ilişkisine dair görüşmelerin yapılması, sözleşmenin kurulması, poliçenin oluşturulması; hasar 

çözüm süreçleri başta gelmek üzere sigorta sözleşmesinin lehtarı veya ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere sigorta 

sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin verilmesi veya ödemelerin yapılması, sigorta tazminatlarının hesaplanması, 

sigortalı veya lehtara ödenmesi ve rücu takibinin gerçekleştirilebilmesi gibi poliçeden doğan hakların kullanımının 

sağlanması; poliçe iptali süreçlerinde sigorta sözleşmesinin lehtarına, mirasçılarına veya ilgilisi durumundaki 

üçüncü kişilere ödemelerin yapılması; sözleşmesel ilişkiden doğan veya doğabilecek her türlü hukuki, idari, ticari 

işlemin ve yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-c-ç-

e-f maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde ve ayrıca ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında sağlık 

verilerinin işlenmesi bakımından md. 5/I uyarınca vereceğiniz açık rızanız üzerine işlenmektedir. 

 

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.kolumansigorta.com.tr adresinde yer alan “Koluman Sigorta Aracılık 

Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.  

 

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları 

 



 
Koluman Sigorta tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, tüm ulusal/uluslararası 

mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri 

talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (MASAK, adli ve idari makamlar, diğer 

resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler), yetkililerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine; teklif aşamasında 

yetkili acentesi olunan sigorta şirketlerine; sigortalılık ilişkisinin kurulmasından sonraki işlemlerde ilgili sigorta 

şirketine Kanunu’nun 8/I-II. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 

 

Koluman Sigorta tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal 

düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve 

herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Veri işleme amacına göre, belirtilen sürenin sona 

ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale 

getirilmektedir.   

 

7. Yasal Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Koluman Sigorta’ya başvurarak;  

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) 

çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme 

haklarınız bulunmaktadır.  

 

Bu haklarınıza ilişkin www. www.kolumansigorta.com.tr yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu 

formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz 

(30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.  

 

SAYGILARIMIZLA, 

KOLUMAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

 

 

EK- İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Genel İşleme Amaçları 

 

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Türleri 

Kimlik 

Ad-Soyad, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, T.C. Kimlik No, Mesleki 

Bilgisi, Nüfus Kayıt Örneği, Mirasçılık Belgesi, Vekaletname, SGK Hizmet Dökümü, 

Ehliyet Fotokopisi 

İletişim E-Posta Adresi, Cep Telefonu No, Sabit Telefon No, Adres 

Finans 
Fatura, IBAN, Finansal Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Kredi 

Kartı Bilgileri, Eşya Değeri Bilgileri 

Hukuki İşlem İmza, İbraname, Noter Satış Belgesi, Veraset İntikal Belgesi, Ölüm Belgesi 

Araç Bilgileri 
Araç Ruhsatı, Araç Markası, Hasar Beyanı, Hasar Geçmişi, Hasar Kayıt Formu, Şasi 

Numarası, Kaza Tutanağı, Kaza Fotoğrafı 

Sağlık Bilgileri 
Daimi Sakatlık Belgesi, Geçmişe Dönük Rahatsızlık Bilgisi, Hastane Raporu, Ölüm 

Belgesi, Otopsi Raporu 

http://www.kolumansigorta.com/


 
Sigorta Bilgileri Poliçe Bilgileri 

Diğer Boy-kilo bilgisi, Sigara-Alkol Kullanımı, Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler 

 


