PAZARLAMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE ONAY VERME, KİMLERE
ONAY VERİYORSUNUZ? Kişisel verilerinizin işlenmesi için W.A.G. ödeme çözümleri A.Ş. (Id. no. 264 15
623) şirketi ve diğer W.A.G. Grubu üyelerinin tamamına onay vermektesiniz. Bu şirketler; W.A.G. Issuing
Services, A. Ş. (Id. no. 050 21 910), Princip A. Ş. (Id. no. 416 90 311), HI Sfotware A. Ş. (Id. no. 032 26 140)
ve www.eurowag.com adresinde güncel listesi bulunan şirketleri içermektedir. HANGİ KİŞİSEL
VERİLERİNİZİ İŞLEYECEĞİZ? İşlemek istediğimiz bilgiler kimlik detaylarınızı, iletişim detaylarınızı,
güvenilirliğiniz ve ödeme yeterliğiniz hakkında detayları, W.A.G. Grubu tarafından sunulan hizmetleri
kullanma detaylarınızı, konum bilgilerinizi ve çerezlerden elde edilen bilgileri içermektedir. KİŞİSEL
VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANACAĞIZ? Kişisel verilerinizin W.A.G. Grubu
bünyesinde pazar araştırmaları ve ticari iletişim amacıyla, özellikle W.A.G. Grubu veya onun ortaklarının
ürün ve servisleri hakkında indirim ve tekliflerini size iletmek için kullanılmasını onaylıyorsunuz.
İhtiyaçlarınızı en ince ayrıntılarına kadar anlamak amacıyla, kişisel verilerinizin toplanmasına ve analiz
edilmesine onay veriyorsunuz (manuel ve otomatik olarak). Tarafınıza özellikle eposta, SMS, telefon
aramaları, W.A.G. Grubu üyelerinin web sitelerinde bulunan müşteri sekmesi, mobil uygulamalar,
standart posta ve/veya işletme temsilcileri aracılığıyla ulaşmak istemekteyiz. VERDİĞİNİZ ONAY SÜRESİ
NE KADARDIR? Onayınızı verdiğiniz andan itibaren kişisel verilerinizi 3 yıl boyunca kullanacağız. Eğer hali
hazırda (veya gelecekte) W.A.G. Grubu üyelerinden herhangi birinin müşterisiyseniz, kişisel verilerinizi
sözleşme süresi boyunca ve W.A.G. Grubu üyesi ile olan sözleşmenin iptalinden itibaren 5 yıl boyunca
kullanacağız. Onayınız gönüllülük esasına dayanır ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” adlı
dokümanda açıklandığı üzere dilediğiniz zaman (kısmi veya tamamen) onayınızı geri alabilirsiniz. Bu
politika dokümanına www.eurowag.com adresinden ulaşabilir ve ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi ve
kişisel verileriniz üzerine haklarınız hakkında genel bilgiler edinebilirsiniz.
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