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1.1 Tanımlar 
Aşağıdaki kelimeler aşağıda verilen anlamları 
haizdir: ‘Uzatılmış Garanti’, Ürüne ilişkin bu 
belgenin 2-4 Maddelerinde ayrıntıları 
belirtilen garanti kapsamını ifade eder. 
‘Biz’/ ‘biz’, ‘Bizim’/ ‘bizim’ veya ‘Bize’/ ‘bize’ 
ifadeleri, şu anlama gelmektedir: Sony 
Eurasia Pazarlama A.Ş.  
‘Siz’/ ‘siz’ ifadesi, bir Ürün satın almış olan ve 
işbu Uzatılmış Garantiyi elinde bulunduran 
kişiyi ifade eder. 
1.2 Uzatılmış garanti süresi, yasal 
garantinin sona erdiği tarihten itibaren 1 
(bir) yıldır. 
Uzatılmış Garanti teklifi, Sony Eurasia 
Pazarlama Anonim Şirketi tarafından ithal 
edilmiş olan belirli fotoğraf makinesi ve lens 
modelleri (“Ürün”) bakımından geçerli olup 
bunun haricindeki ürünleri kapsamaz. Satın 
alacağınız ürünün Uzatılmış Garanti 
kapsamında olup olmadığına emin değilseniz 
lütfen satın almadan önce bizimle irtibata 
geçerek satın alacağınız ürünün kapsamda 
olduğuna dair teyit alınız. Aşağıdaki şartlara 
bağlı olarak, Uzatılmış Garanti kapsamı, 
daima Ürünün yasal garantisinin sona erdiği 
tarihte başlar. 
1.3 Uzatılmış Garantiden 
yararlanabilmek adına öncelikle Ürün’ü satın 
aldıktan sonra Çağrı Merkezimize başvurunuz 
ve yönlendirmeler çerçevesinde aşağıda 1.5 
maddesinde belirtilen ve Çağrı Merkezi 
tarafından size iletilecek olan belgeleri 
belirtilen e-posta adresine iletiniz. Kişisel 
verilerinizin yurt dışına aktarımına onay 
vermemeniz durumunda gerekli belgelerin 
orijinallerini posta yolu ile gönderebilmeniz 
adına size gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.  
 
1.4 Her durumda, Ürünün satın 
alınmasından sonra en geç 60 (altmış) gün 
içinde kaydın tamamlanması gerekmekte olup, 
Ürünün satın alma kanıtını ve 1.5 maddesinde 
yer alan diğer belgeleri bulundurmanız ve 
belirtilen yöntemle sunmanız gerekecektir. 
1.5 Hem Ürününüz hem de Uzatılmış 
Garantiniz kayıt edilmedikçe, işbu Uzatılmış 
Garanti kapsamındaki hiçbir talep kabul 
edilmeyecektir. Ürünün satın alınmasından 
sonraki 60 (altmış) günlük sürenin geçmesi 
üzerine, artık Ürününüzün Uzatılmış 
Garantisini kayıt ve aktive edemeyeceksiniz. 
Bu durumda Uzatılmış Garantiden 
faydalanmanız mümkün olmayacaktır. Kayıt 
için aşağıdaki adımları izlemeniz 
gerekmektedir: 

- İşbu Sony Uzatılmış Garanti 
Hüküm ve Koşulları’da 
(…………………..) olarak yer alan 
boş kısımları el yazınız ile okunaklı 
olacak şekilde doldurmalısınız. 

- Tüm kısımları doldurulmuş Sony 
Uzatılmış Garanti Hüküm ve 
Koşullarını,  Ürün garanti belgenizi, 
varsa yurt dışına kişisel veri 
aktarım onayınızı ve Ürün 
faturanızı bilgi@sony.com adresine 
e-posta kanalı ile göndermelisiniz. 
Fatura üzerinde yazılı isim ile işbu 
başvuruda yazılı isim aynı 
olmalıdır.  

- Tarafınızdan iletilecek e-posta ve ekli 
dokümanlar tarafımızca incelenecek ve 
eksiklik bulunmaması durumunda size  
Uzatılmış Garantinizi aktif hale getirebilmeniz 
için Aktivasyon Kodu ve Aktivasyon Web 
bağlantısını içeren bir e-posta göndereceğiz. 
Bu e-postayı aldıktan sonra 
Aktivasyonunuzu, Web Bağlantısındaki 
yönergelere uygun olarak gerçekleştiriniz.   
Aktivasyonunuz başarılı bir şekilde 
gerçekleştiğinde, Uzatılmış Garanti 
Sözleşmenizi içeren bir onay e-postası 
tarafınıza gönderilecektir. Bu onay e-
postasının 60 gün içinde tarafınıza 
ulaşmaması durumunda veya Aktivasyon 
işlemi sırasında herhangi bir sorunla 
karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
1.6 Uzatılmış Garantiden 
yararlanabilmek için Ürünün 01.10.2020 ve 
31.01.2023 tarihleri (her iki tarih de dahildir)  
arasında satın alınmış olması ve faturasının 
bu tarih aralığında kesilmiş olması 
gerekmektedir.  
1.7 Uzatılmış Garantiden 
yararlanabilmek için mutlaka Ürüne ait; 
Uzatılmış Garanti Sözleşmesinin, faturanın 
ve garanti belgesinin ibraz edilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde Uzatılmış 
Garantiden faydalanabilmek mümkün 
olmayacaktır. 
 
2. Sağlanan şey 
2.1 Uzatılmış Garanti 
Tarafınıza gönderilecek onay e-postasında 
belirtileceği üzere, yasal garantinin bitiminden 
1 (bir) yıl süreli Uzatılmış Garantinin sona 
erdiği tarihe kadar (bu tarih dahil), mekanik 
veya elektriksel bir arıza üzerine tüm parça ve 
işçilik ücretleri dahil olmak üzere, Ürüne dair 
onarımların maliyetini karşılayacağız. 
Bununla birlikte; yanlış, hileli veya yanlış 
beyanda olduğunu bilerek bir talepte 
bulunmanız halinde, Uzatılmış Garanti, 
kendiliğinden iptal edilecektir. ( Madde 6.1). 
Uzatılmış Garanti, 2.2 maddesinde yer alan 
istisnai durumlar haricinde, ücretsiz onarım 
haricinde bedel iadesi, değişim veya bedel 
indirimi gibi haklar sağlamayacak olup, 
ücretsiz onarım işbu Uzatılmış Garanti 
tahtında kullanılabilecek tek ve yegane hukuki 
çare olacaktır.   
2.2 Uzatılmış Garantinizin tüm 
hükümlerine, koşullarına ve istisnalarına tabi 
olarak, aşağıdakiler olmadığı sürece, daima 
Ürünü onaracağız. 
a) Yedek parça tedarik zorluklarının 

mevcut olması, ve/veya 
b)   Kendi tespitlerimiz veya yetkili 

servislerimizin değerlendirmeleri 
çerçevesinde, onarımın maliyetinden daha 
az maliyet karşılığında değişim veya bedel 
iadesinin mümkün olması nedeniyle 
tarafımızca bu yönde karar verilmesi.  

2.3 2.2. maddesindeki şartların varlığı 
hâlinde, Ürünü yalnızca bir onarım 
yapılmadan önce bunu kabul ettiğimiz 
takdirde değiştireceğiz veya bedel iadesi 
yapacağız. Ürün değiştirilirse, Uzatılmış 
Garantinin süre olarak dolmamış kısmı, 
değiştirilen Ürün için de geçerli olacak, 
Uzatılmış Garanti süresinin uzaması söz 
konusu olmayacaktır. 11. Maddede belirtilen 

iletişim bilgilerini kullanıp bizimle irtibata 
geçerek ve Uzatılmış Garanti bilgilerinizi ve 
yeni modeli seri numarasını vermek suretiyle, 
değiştirilen ürünü, Uzatılmış Garanti 
kapsamına tescil etmeniz gerekecektir. 
Akabinde, değiştirilen Ürüne ilişkin yeni bir 
onay e-postası tarafınıza iletilecektir. Ürün 
için burada sayılan istisnai durumlarda bedel 
iadesi yapmamız durumunda Uzatılmış 
Garanti kendiliğinden sona erecektir. 
2.4 Ürünün tamirini yapamazsak, 
kendi tercihimize göre aynı veya benzer 
özelliklere sahip ürünlerle bunu değiştirir veya 
bedel iadesi yaparız. 
2.5 Şüpheye mahal vermemek için, bu 
Uzatılmış Garanti, bir talepte bulunmanız 
üzerine kendiliğinden sona ermeyecek, 
Madde 2.1’de belirtilen tam süre boyunca 
geçerli kalacaktır (bedel iadesi hariç). 
2.6 Uzatılmış garanti döneminde 
onarım veya değişimde geçen süre her ne 
olursa olsun, Ürüne ait uzatılmış garantinin 
bitiş tarihi aynı kalacak, onarım veya değişim 
süresi uzatılmış garantiye eklenmeyecektir. 
3. Sağlanmayan Şeyler 
3.1 Bu Uzatılmış Garanti şunları 
kapsamaz: 
a) aşınma ve yıpranmaya bağlı 
periyodik bakım ve onarım ile parça değişimi; 
b) aksesuarlar ve sarf malzemeleri 
(şarj edilemeyen piller, yazıcı kartuşları, 
yazma uçları, ampuller vb. gibi ürünün ömrü 
boyunca periyodik olarak değiştirilmesi 
gereken bileşenleri); 
c) Ürünün normal kişisel ve ev içi 
kullanımıyla tutarsız şekilde kullanımı, 
çalıştırılması veya işletilmesinden kaynaklı 
hasar veya kusurlar ve 
d) aşağıda sayılanlar neticesinde 

Üründe meydana gelen hasar veya 
değişiklikler: 

i. şunlar dahil kötüye kullanım: 
fiziksel, kozmetik veya yüzey hasarı veya 
Üründeki değişikliklerden doğan  kullanım 
kaynaklı  hasar veya sıvı hasarı; Ürünü 
normal amacı doğrultusunda ve kurulum veya 
kullanım talimatlarına göre kurmamak veya 
kullanmamak; uygun bakıma ilişkin 
talimatlarımıza uygun olarak Ürüne 
bakmamak; Ürünün, kurulduğu veya 
kullanıldığı ülkedeki teknik ve güvenlik 
yasaları ile bağdaşmayacak şekilde kurmak 
veya kullanmak; 
ii. virüs bulaşması veya Ürünle 
beraber verilmeyen veya yanlış şekilde 
kurulan yazılım ile birlikte Ürünün kullanımı; 
iii. Ürünle birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanan diğer Sony ürünleri haricinde 
Ürünün kullanıldığı veya dahil edildiği 
sistemlerin durumu veya bu sistemlerdeki 
kusurlar; 
iv. Ürünün, tarafımızdan tavsiye 
edilmiş olmayan aksesuarlar, çevresel 
ekipman ve tür, şart ve standartlardaki diğer 
ürünlerle birlikte kullanılması; 
v. Sony veya Yetkili Servis Ağı üyesi 
( “YSA üyeleri”) olmayan kişiler tarafından 
yapılan onarım veya onarıma teşebbüs; 
vi. önceden yazılı iznimiz olmaksızın 
yapılan modifikasyonlar ve aykırı kullanım 
(tadil işlemleri) olup bu kapsama sınırlama 
olmaksızın aşağıdakiler dahildir: Ürünün, 
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kullanım kılavuzunda açıklanan özellikler 
veya özelliklerin ötesinde yüksek ayarlarda 
kullanılması; ürüne özgü olarak tasarlanan ve 
üretilen standartlar dışında, ülkelerdeki ulusal 
veya yerel teknik veya güvenlik standartlarına 
uymak amacıyla Üründe yapılan değişiklikler; 
vii. ihmal ve  
viii. yangın, sıvılar, kimyasallar, diğer 
maddeler, su baskını, titreşimler, aşırı ısı, 
uygunsuz havalandırma, güç dalgalanmaları, 
aşırı veya yanlış besleme veya giriş voltajı, 
radyasyon, aydınlatma dahil elektrostatik 
boşalmalar, diğer harici kuvvetler ve etkiler. 
3.2 1.5 maddesinde yer alan koşulları 
yerine getirmemeniz hâlinde ve Uzatılmış 
Garantinizin çevrimiçi kayıtlarımızda 
bulunamaması halinde, Ürünü onarmayı  
ve/veya 2.2 maddesi çerçevesinde değişimi 
gerektiren durumlarda değiştirmeyi veya 
bedel iadesi yapmayı reddetme hakkımızı 
saklı tutarız. 
4. İstisnalar ve sınırlamalar 
Ürünün kalitesi, performansı, doğruluğu, 
güvenilirliği, belirli bir amaca uygunluğu gibi 
hususlara ilişkin yukarıda belirtilenler 
haricinde açık, zımni, kanuni veya başka türlü 
herhangi bir taahhüt veya garanti 
sağlamamaktayız. Bu hariç tutmaya 
yürürlükteki yasa ile izin verilmemesi veya 
tamamen izin verilmemesi halinde, garanti ve 
taahhütlerimizi, sadece yürürlükteki yasa ile 
izin verilen azami ölçüde hariç tutar veya 
sınırlarız. Tamamen hariç tutulamayan tüm 
garanti ve taahhütler (yürürlükteki yasaların 
izin verdiği kadarıyla) işbu Uzatılmış Garanti 
süresi ile sınırlı olacaktır. 
İşbu Uzatılmış Garanti kapsamındaki tek 
yükümlülüğümüz (2.2. maddesinde sayılan 
istisnalar hariç), hüküm ve koşullara tabi 
şekilde Ürünü ücretsiz onarmaktır. 
Aşağıdakiler dahil olmak üzere; ürünlere, 
hizmete, işbu Uzatılmış Garantiye veya 
başkalarına ilişkin herhangi bir kayıp veya 
zarardan sorumlu değiliz: ekonomik veya 
maddi olmayan kayıplar - Ürün için ödenen 
fiyat - kâr, gelir, veri, Ürüne yahut herhangi bir 
ilişkili ürüne ilişkin müdahalesiz kullanım veya 
kullanımın kaybı - dolaylı, arızi veya netice 
kabilinden doğan kayıp veya zararlar 
yönünden sorumluluğumuz 
bulunmamaktadır. Bunlarla sınırlı olmamak 
kaydı ile arıza sebebiyle Ürünün YSA üyesi 
veya bizdeyken kullanılamamasından 
kaynaklı zararlar, iş kaybı veya kesintisi, 
yazılımda veya datalarda meydana gelen 
zararlar veya data kaybı yahut da virüs 
bulaşmasından sorumlu değiliz.  
Bu, herhangi bir hukuki teori kapsamındaki 
zarar ve hasarlara uygulanmakta olup, bunun 
kapsamına, ihmal ve diğer haksız fiiller, 
sözleşmenin ihlali, açık veya zımni garanti ve 
kusursuz sorumluluk (bizim veya bir YSA 
üyesine, bu tür hasarların gerçekleşme 
olasılığı hakkında bilgi verildiği durumlarda 
dahi) da dahildir. Yürürlükteki yasaların, bu 
sorumluluk istisnalarını yasakladığı veya 
sınırladığı durumlarda, sorumluluğumuzu, 
yalnızca yürürlükteki yasalarca izin verilen 
azami ölçüde istisna tutar veya sınırlarız. 
Örneğin; bazı ülkeler ihmal, ağır ihmal, kasıtlı 
kötü davranış, aldatma ve benzeri eylemlerin 
neticesinde oluşan hasarların istisna 

tutulmasını veya sınırlandırılmasını yasaklar. 
İşbu Uzatılmış Garanti kapsamındaki 
sorumluluğumuz, hiç bir durumda Ürün için 
ödenen fiyatı aşmayacaktır, ancak 
yürürlükteki yasanın daha yüksek sorumluluk 
sınırlarını zorunlu tutması hâlinde yasanın 
izin verdiği asgari sorumluluk sınırı uygulanır.   
5. Kanuni haklar & diğer 
sağlayıcılar- Tüketiciler, tüketim ürünlerinin 
satışı ile ilgili yürürlükteki ulusal yasalar 
kapsamında yasal (kanuni) haklara sahiptir. 
Bu Uzatılmış Garanti, sahip olabileceğiniz 
kanuni hakları etkilemediği gibi, yasa uyarınca 
istisna tutulamayan veya sınırlanamayan 
hakları ve Ürünü kendisinden satın aldığınız 
kişiye karşı olan hakları da etkilemez. Ayrıca, 
başka uzatılmış garantilerin diğer bizimle ilgisi 
bulunmayan başka bazı sağlayıcılardan da 
satın alınabileceği ve bazı ev sigorta 
poliçelerinin, Ürününüze ilişkin teminat 
içerebileceği hususlarının da farkında 
olmalısınız. Bizimle ilgisi bulunmayan 
uzatılmış garantiler bakımından ilgili sağlayıcı 
ile irtibata geçmelisiniz.  
6. İptal 
6.1 Yanlış, hileli veya yanlış beyanda 
olduğunu bilerek bir talepte bulunmanız 
halinde, Uzatılmış Garanti, kendiliğinden iptal 
edilmiş sayılacaktır.  
7. Üçüncü tarafların hakları 
Bu Uzatılmış Garanti, sizin ve talebiniz 
üzerine bizim de onaylamış olduğumuz 
herhangi bir başka kişi yararınadır. Bunlar 
dışında hiçbir kimse  Uzatılmış Garantiden 
faydalanamaz.  
8. Ek Bilgi 
Uzatılmış Garantiniz, Saray Mah. Ahmet 
Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park No:10 A-2 
Blok Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim 
Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. tarafından 
sağlanmakta ve yönetilmektedir.  
9.  Kişisel Verilerin Korunması 
9.1 Önemli Veri Hizmeti Bilgileri: 
9.2 Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili 
detaylar için, lütfen bu konuda size ayrıca iletilen 
aydınlatma metnini inceleyiniz. Ürününüz ile 
ilgili bu Uzatılmış Garantiyi satın almak ve 
kaydolmak suretiyle, Uzatılmış Garantiniz 
ile ilgili olarak, posta, e-posta veya telefon ile 
sizinle iletişime geçmemizi kabul etmiş 
olursunuz. 
9.3 Bilgilerinizin doğru kalmasına 
yardımcı olmak için, ortaklarımızdan 
aldığımız bilgileri kullanabiliriz. Bilgileriniz ile 
ilgili bizden bir kopya isteyebilir ve yanlışlıkları 
düzeltebilirsiniz. Hizmetimizi iyileştirmek için, 
sizinle olan iletişimlerimizi izleyebilir veya 
kaydedebiliriz. 
10. Uzatılmış Garantinizin Transfer 

Edilmesi 
11. Maddeye uygun olarak değişikliğin 
ayrıntılarını bize bildirmek  ve tatbik 
edilebilirliği ölçüsünde 1.5 maddesi 
gereklerini yerine getirmek suretiyle, 
Uzatılmış Garantinizi, Ürünün yeni bir 
malikine transfer edebilirsiniz. Bu durumda 
yeni malikin de işbu Hüküm ve Koşulları 
doldurması ve başvuru süreçlerini 
tamamlaması gerekecektir. Uzatılmış 
Garantiniz, başka diğer bir ekipmana transfer 
edilemez. 
11. Talepte bulunma veya bizimle 

iletişime geçme yolu 
Ürününüz, servise alınmayı gerektiriyorsa, 
lütfen bizimle irtibata geçiniz. Müşteri 
Hizmetleri Departmanımız, bu Uzatılmış 
Garanti kapsamında talepte bulunmaya ilişkin 
olarak size gerekli desteği sağlayacaktır. 
Bizimle aşağıdaki yöntemlerle iletişime 
geçebilirsiniz. 
Telefon: 444 7669   E-Posta: bilgi@sony.com 
12. Bize Telefon Etme: 
Telefon aramalarınız, sağlanan hizmetin 
kalitesini izlemek ve iyileştirmek için 
kaydedilebilir. 
Lütfen alttaki kısmı el yazınız ile doldurarak 
imzalayınız ve 1.3 ile 1.5 maddelerinde  yer 
alan açıklamalar çerçevesinde kaydınızı 
gerçekleştiriniz.  
 
İşbu Uzatılmış Garanti hüküm ve koşullarını 
ve ayrıca uzatılmış garanti kapsamında 
kişisel verilerimin işlenmesini ve aktarımını 
onaylıyorum. 
 
 
Müşteri Bilgileri: 
 
Adı-Soyadı:…………………………………… 
 
Adresi ve Posta Kodu:……………………… 
 
…………………………………………………... 
 
 
Ülke ve Şehir: ………………………………… 
 
E-posta adresi: (Kontrol amacıyla müşteri 
 
isim ve soyadıyla uyumlu olması  
 
gerekmektedir):  ………………………………. 
 
…………………………………………………... 
 
Ürün Modeli:………………………………….. 
 
Ürün Seri No:…………………………………. 
 
Tarih ve İmza: ………………………………… 
 
 
…………………………………………………... 
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SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.  DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI UZATILMIŞ 
GARANTİ AYDINLATMA METNİ (YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI İÇERİR) 
 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri 
sorumlusu Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza, No:10    34768 / Ümraniye – 
İstanbul adresinde mukim SONY Eurasia Pazarlama A.Ş. (“Kurum”, “SONY”) tarafından 
düzenlenmekte olan seçili dijital görüntüleme ekipmanlarında uzatılmış garanti uygulaması kapsamında 
uzatılmış garantiye hak kazanan müşterilerden sair elektronik yöntemler veya fiziki ortamda teslim 
alınan belgeler ve bilgiler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı usul ve esaslarına 
ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. 
 
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ve haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı 
bilgilere  https://www.sony.com.tr/eu/pages/privacy/tr_TR/privacy_overview.html adresinde yer alan 
ve zaman zaman güncellenen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan erişilebilmektedir. 
 
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
 
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde, uzatılmış garanti hizmetlerinin sunulabilmesi ve ilgili sözleşmelerin hazırlanması, 
imzalanması ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi gibi ticari ilişkilerin ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi 
amaçları dahilinde işlenmektedir.   
 
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 
 
Toplanan kişisel veriler, dijital görüntüleme ürünleri uzatılmış garanti kampanyası kapsamında 
uzatılmış garanti faaliyetlerinin sürdürülmesinde hizmet sağlayıcılardan ve yurt dışında mukim Sony 
grup şirketlerinden  destek alınması, verilerin e-posta ortamında toplanabilmesi  ve uzatılmış garanti ile 
ilgili her türlü süreçlerin yönetilebilmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar 
dahilinde SONY’nin bağlı bulunduğu yurtdışındaki SONY Group Corporation ve grup şirketleri, 
Kurum’un çağrı merkezi yahut e-posta hizmet sağlayıcısı gibi iş ortakları, yazılım, mühendislik, hukuk, 
finans firmaları gibi profesyonel danışmanlar ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşılabilecektir.  
   
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel veriler, dijital görüntüleme cihazları uzatılmış garanti kampanyası kapsamında her türlü 
süreçlerin yönetilebilmesi amacıyla elektronik posta ve benzeri elektronik sistemler vasıtasıyla veya 
fiziki ortamda teslim edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. 
ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 
1 ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetlerin yürütülebilmesi tahtındaki amaçlarla işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir. Bu çerçevede, ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak 
ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak 
veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik 
tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden 
talep ettiğiniz uzatılmış garanti hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve 
belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu hizmetlerin sunulması ve de gereği 
gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmekte ve 
aktarılabilmektedir. Yurt dışına veri aktarımları ise veri süjelerinin açık rızasına bağlı olarak 
yapılmaktadır. Tüzel kişiler bakımından tüzel kişilerin yetkililerinin ve çalışanlarının kişisel bilgileri 
yine aynı hukuki sebeplerle işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Tüzel 
kişiler bakımından yetkililerinin ve çalışanlarının kişisel verilerinin paylaşılması durumunda 
sorumluluk, ilgili veriyi SONY ile paylaşan tüzel kişiye aittir.  
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4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
 
Kanun hükümleri gereğince kişisel veri süjeleri şu haklara sahiptir:  a) Kişisel verilerinin işlenip 
işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinin 
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya 
yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) İşbu kısımda yer verilen (d) 
ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
Bu haklarınızı Kurum’un yukarıdaki adresine posta ile başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.  
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SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.  
DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI UZATILMIŞ GARANTİ AÇIK RIZA FORMU 

 
 
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI UZATILMIŞ GARANTİ 
Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz, yurt dışında mukim SONY Group Corporation ve diğer grup 
şirketleri veya Sony’nin çalıştığı yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarına (yahut da yurt içinde mukim hizmet 
sağlayıcıların yurt dışındaki veri tabanlarına) aktarılabilecektir.   
 
Kişisel verilerinizin bu şekilde yurt dışındaki 3. kişilere aktarılmasına ilişkin lütfen aşağıdaki kutucuğu 
işaretleyiniz.  
 
□EVET, ONAYLIYORUM. 
 
□HAYIR, ONAYLAMIYORUM. 
 
Tarih: 
 
Adı- Soyadı: 
 
İmza: 
 
 
 
Kişisel verileriniz bizimle güvende: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, Sony Eurasia 
Paz. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenecek ve muhafaza edilecektir. Politikanın en 
güncel şekline https://www.sony.com.tr/eu/pages/privacy/tr_TR/privacy_policy.html  adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 


