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PENDİK BELEDİYESİ
“PENDİK KART” HİZMETİ AYDINLATMA ve SÖZLEŞME METNİ
“PENDİK KART” Nedir?
Pendik Belediyesine bağlı;






Sosyal tesislerde,
Spor ve Kültür tesislerinde,
Kültür merkezlerindeki biletli etkinliklerde,
Pendik Belediyesi iştiraklerine bağlı tesislerde,
İlaveten;
Pendik’te faaliyet gösteren ve “Pendik Kart” uygulamasına dâhil olan işyerlerinde
kullanılması ve/veya indirim yapılması amacıyla Pendik Belediyesi tarafından kullanıma
sunulan ücretsiz bir hizmet unsurudur.
“PENDİK KART”İÇİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİM, HANGİ AMAÇLA İSTENMEKTEDİR?
“Pendik Kart” hizmeti için aşağıda sıralanan kişisel verilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.
Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Pendik Kart başvuru
süreçlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı, T.C. Kimlik
Numarası, GSM Numarası,
E-mail adresi

Kart sahibine etkinlik,
kampanya ve anket
bildirimi yapılması

GSM Numarası

Hukuki Nedeni

Veri Toplama
Yöntemi

6698 KVK Kanunu
m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.
6698 KVK Kanunu

İnternet sitemiz ve
Mobil Uygulama
aracılığı ile

m.5/c

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER NELERDİR?
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri
Sorumlusu sıfatıyla Pendik Belediyesi tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak;
vatandaşlarımıza daha etkin hizmet vermek amacıyla güncel, doğru ve işlenme amacına uygun,
sınırlı ve ölçülü şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.




Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“madde.5/2-c”)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
(“madde.5/2-e”)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“madde.5/2-f”)
Adres: Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 Pendik/İstanbul
www.pendik.bel.tr
444 81 80
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“Pendik Kart” hizmeti ile ilgili işlenecek kişisel verilerin hukuki sebepleri 6698 sayılı
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun aşağıda sıralanan maddeleridir:
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KİŞİSEL VERİLERİM HANGİ KURUM/KURULUŞLARA AKTARILIYOR?
“Pendik Kart” hizmeti için kullanılan kişisel verileriniz, Pendik Belediyesi iştirakleri ile
paylaşılmaktadır.
Veri Aktarma Amacı
Hizmetlerden faydalanmak için QR Kodun
okutulması esnasında, Kart Numaranız ve
ilişkili kişisel bilgiler, kart sahibinin teyit
edilmesi amacıyla,

Aktarılan Alıcı Grupları
Pendik Belediyesi İştirakleri ile

Pendik Belediyesi tarafından işlenen kişisel verilerle ilgili daha detaylı bilgi almak için
https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/dokumanlar internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
PENDİK KART SÖZLEŞMESİ
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1. Pendik Kart mülkiyeti “Pendik Belediyesi”ne aittir.
2. Başvuru formunun online olarak doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır.
3. Kart başvurusunda bulunulması, Pendik Belediyesi başvuruyu kabul etme yükümlülüğü
getirmez. Gerekli görüldüğünde, önceden haber vermeksizin kartı iptal edebilir ya da
iadesini talep edebilir.
4. Pendik Belediyesi Pendik Kart uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta
meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, Pendik Kart uygulamasının devamının
mümkün olmaması halinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar kendiliğinden
hükümsüz hale gelir.
5. Pendik Kart, önceden haber vermek koşulu ile herhangi bir neden gösterilmeksizin
durdurulabilir ya da kaldırılabilir.

Adres: Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 Pendik/İstanbul
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