MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ
Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
ve ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel kampanyaların tarafınıza sunulması, tanıtım ve
reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla açık rızanız kapsamında kişisel verilerinizi
işleyebilmekteyiz. Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında detaylı bilgiye sitemizde
yayınlamakta olduğumuz https://www.moka.com/ Aydınlatma Metnini inceleyerek sahip
olabilirsiniz.
İzin verdiğinizde; Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin, size ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtımlarla
ilgili bilgi sunmasını, sözleşmesel ve kanuni hususlarda bilgilendirme yapılmasını ve satış,
pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz
kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve
elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa 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. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik
iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimiz’e internet sitemizde “İletişim”
kısmında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya yine “İletişim” bilgilerimizde yer alan Şirket
adresimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Moka Ödeme
Kuruluşu A.Ş. (“MOKA”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların
duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler
gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım, analiz ve reklamının
yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler
gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama ve ticari bilgilerimin mal veya
hizmet satış ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile
alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim
tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde
belirtilen işlemi reddederek ücretsiz olarak iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun
şekilde SMS, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, eposta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler
ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza
Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda
tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine tereddüde yer vermeyecek
şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.
İZİN VERİLEN İLETİŞİM KANALLARI:
SMS
TELEFONLA ARAMA
OTOMATİK ARAMA
E-POSTA
SOSYAL MEDYA

ONAY VEREN:
İSİM – SOYİSİM

E- POSTA ADRESİ

