Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Gizlilik Politikası

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Yapı Kredi Yatırım” veya “Şirket” olarak
anılacaktır) olarak, uygulamamızı (“Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanımınız sırasında Mobil
Uygulamamızdaki bazı fonksiyonlar ile sizlerin deneyimini geliştirmek ve Mobil Uygulamamızı daha
rahat kullanabilmeniz amacıyla kişisel verileriniz ve diğer bilgilerinizin işlenmesi ve Mobil Uygulama
aracılığıyla topladığımız izinler konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Mobil Uygulamamızın kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)
olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin
Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ykyatirim.com.tr adresinde yer
alan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Mobil Uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla bazı fonksiyonlar yoluyla Şirketimizin
meşru menfaatine, sözleşmenin kurulması veya ifasına ve mevcut olması durumunda açık rızanıza
yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Politika’da
belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yapı Kredi Yatırım olarak, işbu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde [BIST, Matriks], tedarikçilerimiz,
kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşabiliriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?
Yapı Kredi Yatırım olarak Mobil Uygulamamızda, farklı işletim sistemleri bazında çeşitli amaçlarla
farklı fonksiyonlar aracılığıyla izinler almakta ve bu fonksiyonlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi
işlemekteyiz. Bu uygulama izinleri ve toplanan veriler ile uygulama amaçlarının başlıcaları şunlardır:

Android Telefon İşletim Sistemleri
Uygulama İzni

İzin Sebebi

Fotoğraf/Medya/Dosya

Profil resmininizi fotograf kütüphanenizdeki bir
resim ile değiştirmek istediğinizde istenen izindir.

Bildirimler

Alarm, emir gerçekleşme, bilgilendirme
bildirimlerini gönderebilmemiz için istenen izindir.

Internet

Uygulamanın kulanılabilmesi için internet erişimi
gerekmektedir. Internet erişimi için istenen izindir.

Kimlik

Uygulamayı kullanan müşterilerimizin sayısını
izlemek ve size anlık bildirimleri gönderebilmemiz
için istenen izindir.

Ağ Durumu

Google Firebase kütüphanesinin ağ bilgisini
alabilmesi için istediği izin.

Arkaplanda işlem yapma (WAKE_LOCK)

Google Firebase kütüphanesinin, Google Play yüklü
olmayan cihazlarda arka planda işlem yapabilmesi
için istediği izin.

iOS Telefon İşletim Sistemleri
Uygulama İzni

İzin Sebebi

Bildirimler

Alarm, emir gerçekleşme, bilgilendirme
bildirimlerini gönderebilmemiz için istenen
izindir.

Fotograf

Profil resmininizi fotograf kütüphanenizdeki
bir resim ile değiştirmek istediğinizde istenen
izindir.

Kamera

Profil resmininizi fotograf çekerek değiştirmek
istediğinizde istenen izindir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle
Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz
(30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
kapsamda kişisel veri sahipleri:
•
•
•
•
•

•

•
•

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
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