KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Verim Menkul Değerler A.Ş. Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve
Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle
Verim Menkul Değerler A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla yapılmaktadır.

Verim Menkul, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dâhilinde kişisel verilerinizi tabi olduğumuz mevzuat hükümleri gereği bilgi suistimali veya
piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi, verilerin doğru ve güncel
tutulmasının sağlanması,kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, işleme dayanak olacak
tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen
yükümlülüklerine uyulması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunulması ve akdettiğiniz
sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Verim Menkul, müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı,
sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin debilmektedir.
Verim Menkul aldığı kişisel bilgileri yüksek güvenlik ve gizlilik standartları ile korumaktadır.
Özel bilgileriniz sizin haberiniz veya onayınız olmadan yasal yükümlülük gereği olmadığı
sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aracı Kurumumuz Veri
Sorumlusu olup, 11. Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, genel müdürlüğümüze
başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici
belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Verim Menkul Değerler A.Ş. Saray mah. Dr.
Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir,
noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan
kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı
olarak cevap verilecektir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir.
Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin
bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme
amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirilmektedir.

Mevzuatımız gereğince Aracı Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin
kayıt ve belgeleri SPK düzenlemeleri ve ilişkili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli
sürelerde saklamasına dair yasal zorunluluk (SPK’nın yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan
hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzeni hakkında tebliğ (III-45.1) söz konusudur. Kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu sürelerin
sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Aracı
Kurumumuz yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler
ile paylaşılmayacaktır.

