TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ
AYDINLATMA VE ONAY METNİ

Pendigital Dijital Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra ‘’PENDIGITAL’’ olarak anılacaktır.) tarafından
gerçekleştirilecek aktivite, tanıtım, özel günlerin kutlanması, bülten gönderiminin yapılması, kampanya ve
promosyonlardan haberdar olmak için PENDIGITAL tarafından şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay
vermeniz gerekmektedir.
İzin verdiğinizde; PENDIGITAL ’in, size aktivite ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her
türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek1, size telefon, kısa mesaj ve
elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına2 sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz.
Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin
zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle3 gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan
vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi PENDIGITAL ‘in çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya
https://pendigital.com/ adresindeki iletişim kanallarından ücretsiz olarak bizlere iletebilirsiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Pendigital Dijital Pazarlama Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. tarafından aydınlatıldığımı, promosyon,
pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta
ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Adı ve Soyadı :
İmza

:

İşlenen Kişisel Verileriniz: Adınız, Soyadınız, E-Posta Adresiniz, Cep Telefon Numaranız
Verilerinizi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği İleti Yönetim Sistemi Tüzel Kişiliği, adli dava,
soruşturmalarda ise ilgili kurumların talebi üzerine, sadece davaya taraf olan kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk büroları ile
paylaşmaktayız.
3 Sözleşmeli Tedarikçilerimiz: SMS ve E-Posta hizmeti aldığımız tedarikçiler.
1
2

Telefon: 90 850 532 57 36

Pendigital Dijital Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
kvkk@pendigital.com
https://pendigital.com

Gizlilik: C0
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