KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
İşbu Bilgilendirme, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak
ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla, kişisel verilerinizle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) kapsamında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN SORUMLUSU, TOPLANMA, İŞLENME, SAKLAMA, AÇIKLAMA VE PAYLAŞMA AMACI, İMHASI
VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Veri Sorumlusu; Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’dir. Kurumumuz, kişisel bilgilerinizi kanunda açıklandığı
çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam
ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda ve ölçüde üçüncü kişi ve Kuruluşlarla paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,
sınıflandırabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecek ve imha edebilecektir.
Genel Müdürlük, Şube, İrtibat Bürosu, Elektronik İşlem Platformu ve Çağrı Merkezi gibi kanallarla sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda toplanan kişisel verilerin işlenmesinin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan
yükümlülüklerimizi yerine getirmek; SPK, BİAŞ, MKK, TAKASBANK, MASAK, TSPB, idari ve adli makamlar, Maliye
Bakanlığı ve bağlı Kurumları, SGK ile diğer otoritelerce Kanunlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi
ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikalarının
yürütülmesinin temini, akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, hizmet ve ürünlerimizin tanıtım,
pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
yatırımcılarımıza daha iyi hizmet vermek ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunmasıdır.
Kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından eksik veya yanlış olduğu düşünüldüğü takdirde veri sahibinin derhal
yazılı bildirimde bulunması şarttır.
Veri Sorumlusunun hizmet verdiği mekanlarda ve bunların girişinde görüntülü video kaydı ve telefon üzerinden
iletişim kurulduğunda da ses kaydı yapılmaktadır.
Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından imha edilir.
Veri sorumlusu, kişisel verilerin yetkisiz işlenmesini, kaybını, tahribatını, yetkisiz değişiklik yapılmasını,
paylaşılmasını veya açıklamasını önlemek için gerekli tedbir ve aksiyonları almak ve uygulamakla yükümlüdür.
Alınan kişisel veriler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır. Metro
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. güvenli müşteri alanında “Secure Sockets Layer” (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.
128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3. Şahıs ve Kuruluşların ellerine geçmesi
engellenmiştir.
Rıza Gerektirmeyen Haller; 6698 sayılı KVKK uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu
olan Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Kurumumuzun açık rıza
almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda
yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki
hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan veriler ile Kurum tarafından
tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal
zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere verilerin aktarılması
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Kurumumuzun sır
saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu veriler için ayrıca bir muvafakat alınmasına gerek kalmaksızın
Kurumumuzun söz konusu verileri ilgili kişi ve Kurumlara açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ VEYA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR:
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer
mevzuatlara göre kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; SPK, BİAŞ, MKK, TAKASBANK, MASAK, TSPB,
Maliye Bakanlığı, SGK, İdari ve adli makamlar gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici/denetleyici diğer otoriteler;
faaliyetlerimiz ile ilgili hizmet ve destek aldığımız, işbirliği yaptığımız danışman, kuruluş ve taraflar ve açık
rızanın bulunduğu diğer 3. kişilerdir.
HAKLARINIZ:
KVKK’nın gereği; Kurumumuza başvurarak kendiniz ile ilgili;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinizin işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kuruluşları bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kuruluşlara
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi, tabi olunan kanunlarca belirlenen zorunlu süreler boyunca tarafımızca saklama
zorunluluğumuz vardır. Saklama zorunluluğunun kalktığı durumlarda kişisel verileriniz periyodik olarak
silinecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu yasal saklama
süresi sona ermişse en kısa zamanda ve en geç otuz gün içerisinde bu talebiniz yerine getirilecek ve
bilgilendirileceksiniz.
KVKK hükümlerine göre; başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır ve bilgilendirilirsiniz. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
6698 sayılı KVKK uyarınca bu bilgilendirmeyi okudum ve anladım. Kişisel verilerimin bu bilgilendirmede
belirtilen kapsamda işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilmesine açık rıza veririm.

Adı Soyadı (Unvanı):
Tarih:
İmza:

