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BUGA OTIS - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ HİZMETLERİ 

 AÇIK RIZA METNİ 

 

Tarafımla paylaşılan “BUGA OTIS - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ HİZMETLERİ AYDINLATMA 

METNİ”ni (“Bundan böyle kısaca “Aydınlatma Metni olarak ifade edilecektir.) okudum. Aralarında 

adım, soyadım, e-posta adresim, cep telefon numaram, çalıştığım firma bilgim, posta kodum, T.C. 

kimlik numaram, yerleşim (ikamet) ya da iş adresim, yaşadığım il ve ülke bilgisinden ibaret olan 

kişisel verilerimin OTIS tarafından okuduğum Aydınlatma Metni çerçevesindeki amaçlar (Elektronik 

ticari ileti gönderiminde bulunmak; şirket faaliyetlerimizi tanıtmak; OTIS tarafından size sunulan ya da 

sunulması hedeflenen satın alma/satış sonrası işlemlere destek vermek; size ve/veya faaliyetlerinize 

uygun ürün, yeni ürün, yeni hizmet, mevcut uygulama, avantaj ve kampanya tanıtmak; genel 

bilgilendirme yapmak, tanıtım, reklam, hizmetleri sağlamak; özel günlerde kutlama yapmak; 

temennilerimizi iletmek; dijital platformlarımızın tanıtımını iletmek, müşteri memnuniyet anketi 

yapmak, sağlıklı ve emniyetli kullanımlarla ilgili bilinçlendirici paylaşımlarında bulunmak, OTIS ile 

ilgili gelişme ve haberleri sizlere iletmek amaçlarıyla sizlere ticari elektronik ileti gönderimi yaparak 

tarafınızla iletişim sağlamak; ödeme yükümlülüklerinin takibi ve tahsilat yönetimi ile çağrı merkezi 

hizmeti sunmak.) dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak, işlenmesine yönelik amaçların sonlanacağı ya 

da vermiş olmam halinde açık rızamı geri alacağım tarihe kadar işlenmesine ve OTIS’in hizmet aldığı 

tedarikçileriyle paylaşılmasına kendi hür iradem ile tercihimi her zaman hiçbir koşula bağlı kalmaksızın 

değiştirebileceğimi bilerek;  

 

 

Açık bir şekilde rıza göstermekteyim. 

 

Ad Soyad:     

İmza: 

Açık bir şekilde rıza göstermemekteyim. 

 

Ad Soyad: 

İmza:     

 

İşlenen kişisel verilerimin “BUGA OTIS - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ HİZMETLERİ 

AYDINLATMA METNİ” ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak OTIS’in bağlı olduğu OTIS 

Global ile paylaşılmasına (yurt dışına aktarılmasına) ve OTIS Global tarafından işlenmesine yönelik 

amaçların sonlanacağı ya da vermiş olmam halinde açık rızamı geri alacağım tarihe kadar işlenmesine 

kendi hür iradem ile tercihimi her zaman hiçbir koşula bağlı kalmaksızın değiştirebileceğimi bilerek; 

 

Açık bir şekilde rıza göstermekteyim. 

 

Ad Soyad:     

İmza: 

Açık bir şekilde rıza göstermemekteyim. 

 

Ad Soyad: 

İmza:     

 

 


