KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte
olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm
kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami
hassasiyet göstermektedir.
Şirketimiz tarafından Genel Müdürlük ve/veya Şube, çağrı merkezi, aracılık sıfatı ile faaliyetlerini
yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş
ortağı bayilerimiz, tablet, internet sitelerimiz, elektronik işlem platformları, sosyal medya, müşteri
görüşmeleri, telefon kayıtları, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres
Paylaşım Sistemi, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, SGK
kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, DST (form veya tablet), PTT vb gibi yöntemler ile
Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla
(yöntemleriyle) ve Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz ilişki kapsamında belirlenmek üzere, KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması, kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması
halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yurt
içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize,
aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizce destek
hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için
kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitesine, yargı mercileri ve benzeri
kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, muhabir bankalara, hukuki, mali, denetim ve benzeri
hizmet sağlayan tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.
Bu kapsamda Şirketimiz, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel veri sahiplerini, veri
sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi
amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinin toplanmasının hukuki sebepleri ile KVKK kapsamındaki
hakları konusunda detaylı olarak bilgilendirmek amacıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası’nı veri sahiplerinin erişimine sunmuştur.

