
 

 
EXPLICIT CONSENT FORM AS PER THE LAW ON 

PROTECTION OF PERSONAL DATA WITH 
REGARDS TO WEBSITE USERS/WEBSITE 

CUSTOMERS  
 
You can always be informed in detail about the 
identity of the data controller and data controller 
representative, gathered personal data, purposes 
of processing of personal data, recipients and the 
purpose of transfer and legal purposes and your 
rights by visiting 
https://www.skyroam.com/terms-conditions  
from the Privacy Policy and by visiting from the 
Information Statement which were prepared as 
per the Law on Protection of Personal Data.  
 
Your communication personal data such as email 
and phone number, ID personal data such as name 
and surname, transactional safety personal data 
such as location, log , may be transferred to third 
parties as vendors, business partners which 
provide services and support in the IT, finance, 
customer relationship, online payment and 
logistics areas and to Skyroam GmbH affiliates, 
subsidiaries, authorized public entities and 
organizations, natural persons and legal persons in 
an anonymized format or as personal data and 
may be transferred domestically or to abroad and 
may be stored abroad for the following purposes:  
 
-Carrying Out After-Sales Support Services for 
Goods / Services, 
-Carrying out Storage and Archive Activities 
(transfer to server in HK), 
-Conducting Activities As per the Law, 
-Conducting Communication Activities,  
-Conducting Customer Relationship Management 
Services, 
-Conducting Customer Satisfaction Activities, 
-Conducting Finance and Accounting, 
-Conducting Information Security Processes,  
-Conducting Risk Management Processes,  
-Conducting Supply Chain Management 
Processes,  
-Conducting the Contract Processes,  

 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNU (“KVKK”) UYARINCA  
WEBSİTESİ KULLANICISI/WEBSİTESİ MÜŞTERİSİ 

AÇIK RIZA METNİ 
 

https://www.skyroam.com/terms-conditions  
sayfasını ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve KVKK 
kapsamında sayfasını ziyaret ederek Aydınlatma 
Metni vasıtasıyla veri sorumlusu ve temsilcisinin 
kimliği, toplanan kişisel verileriniz, kişisel 
verilerinizin işlenme amaçları, aktarılabileceği 
taraflar ve aktarılma amaçları ve kişisel veri 
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile haklarınız 
konusunda her zaman detaylı olarak bilgi 
alabilirsiniz.  
   
 
Email, telefon numarası gibi iletişim, ad, soyad gibi 
kimlik, ses kaydı, lokasyon, günlük (log), kullanıcı 
adı ve şifre gibi işlem güvenliğine ilişkin kişisel 
verileriniz;  
 
-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin 
Yürütülmesi, 
-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  
-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  
-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin 
Yürütülmesi,  
-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin 
Yürütülmesi,  
-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  
-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 
-Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  
-Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 
-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
-Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin 
Temini, 
-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,  
-Talep / Şikayetlerin Takibi, 
-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
-Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  
-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  
-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 

https://www.skyroam.com/terms-conditions
https://www.skyroam.com/documents/17/Privacy_Policy.pdf
https://www.skyroam.com/documents/15/Information_Statement.pdf
https://www.skyroam.com/terms-conditions
https://www.skyroam.com/documents/3/Privacy_Policy.docx
https://www.skyroam.com/documents/4/Information_Statement.docx
https://www.skyroam.com/documents/4/Information_Statement.docx


-Ensuring Security of Data Controller Operations,  
-Follow-up and execution of legal affairs, 
-Follow-up of Claims / Complaints, 
-Informing the Authorized Person, Institutions and 
Organizations, 
- Conducting Logistics Activities,  
-Procurement of Goods / Service Procurement 
Processes, 
-Procurement of Goods / Service Production and 
Operation Processes, 
-Procurement of Goods / Service Sales Processes, 
-Conducting Investment Processes. 
  
 
I have read this Explicit Consent Form , as a 
Website User and/or Website Customer I hereby 
freely  provide my explicit consent for processing 
of my personal data in relation to the data 
categories defined above by Skyroam GmbH as 
data controller and third persons authorized by it 
and for transfer to third parties/entities which are 
located domestically or abroad for processing 
pursuant to the privacy policies.  
 
 
 
 
 

-Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin 
Yürütülmesi, 
-Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 
 
amaçlarıyla, Skyroam GmbH tarafından bilgi 
güvenliği, finans, müşteri ilişkileri, online ödeme 
ve lojistik alanlarında hizmet ve destek alınan 
tedarikçi, iş ortağı sıfatı bulunan üçüncü kişilerle 
ve Skyroam GmbH iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek kişiler 
veya özel hukuk tüzel kişileriyle gerek anonim 
gerekse kişisel veri olarak paylaşılabilecek, yurtiçi 
ve yurtdışına aktarılabilecek ve yurtdışında 
saklanabilecektir.  
 
 
 
İşbu Açık Rıza Formunu okudum ve Websitesi 
Kullanıcısı ve/veya Websitesi Müşterisi olarak 
yukarıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel 
verilerimin veri sorumlusu olan Skyroam GmbH 
veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 
gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen 
amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt 
içindeki ve yurt dışındaki 3. kişilere/kurumlara 
aktarılması hususunda özgür irademle, açık olarak 
onay veriyorum.  
 
 

 

 

 


