BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla muhatap olduğumuz kişilerin
kişisel verileri Bizim Menkul Değerler A.Ş. güvencesiyle işlemekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi
süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere

1.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) kapsamında Bizim
Menkul Değerler AŞ (“BMD AŞ”, “Şirket”, “Biz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket
etmekteyiz.

MERSİS NO

: 0624000145600019

Telefon Numarası

: 216 547 13 00

Fax

: 216 547 13 99

E-posta Adresi

: bmd@hs02.kep.tr

Adres

: Bizim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük - İnönü Cad.
Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra, ATAŞEHİR / İSTANBUL

2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,

5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Bizim Menkul
Değerler A.Ş. tarafından:

•

Sermaye piyasası mevzuatına uyumluluğun ve Bizim Menkul Değerler faaliyetleri
süresince müşteri verilerinin güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanması, bilgi
güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması, denetim / etik faaliyetlerinin,
erişim yetkilerinin ve iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla,

•

Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin kuruluş amacı doğrultusunda müşterilerin yatırım
süreçlerinin gelen talep ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesi ve yönetilmesi,
müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla,

•

Bizim

Menkul

Değerler

A.Ş.’nin

stratejik,

sektörel,

makroekonomik

araştırmalarının ve planlamalarının yapılması ve raporlanması, iş süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,
•

Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin muhataplarıyla olan finansal süreçlerin
yürütülmesi, ödemelerin kabulü ya da ödeme yapılması ve ödeme planlarının
oluşturulması amacıyla,

•

3.

İnsan Kaynakları yönetimi amacıyla işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve 6698 Sayılı Kanun’un
8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirlenen şartlar ve yukarıda sayılan işleme amaçları
doğrultusunda veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek:
•

Mevzuata dayalı yasal, idari ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi, ekonomik güvenliğin ve/veya adaletin temini amacıyla yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına, Sermaye Piyasası Kurumu’na, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na,

T.C. Maliye Bakanlığı’na, Kredi Kayıt Bürosu’na, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na,
T.C. Merkez
Bankası’na, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine,
•

Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin kuruluş amacı ve lisansı doğrultusunda yürüttüğü
yatırım faaliyetlerinde aracılık ettiği çözüm ortağı finansal kurumlara, Bankalar’a,

•

Bizim Menkul Değerler’in tüm iş süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla teknik
destek, bakım ve onarım hizmeti alınan hizmet sağlayıcı firmalara,

•

Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin mali durumunun gözetilmesi, kurum kültürünün
yaratılması ve sürdürülmesi, itibar ve marka değerlerinin korunması amaçlarıyla
hissedarlarına grup şirketlerine, aktarılmaktadır.

4.

KİŞİSEL VERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; faaliyetin niteliğine göre değişebilmekle birlikte işbu aydınlatma
metninin 3. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirebilmemiz adına aşağıdaki
hukuki sebepler doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir:
•

Açık rızanın bulunması,

•

Şirketimiz ile bir sözleşmenin kurulması veya kurulan bir sözleşmenin ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması koşuluyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek
ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

•

BMD AŞ olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmemiz için veri
işlemenin zorunlu olması,

•

Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara
uyum sağlamak, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Mali Suçları
Araştırma Kurulu ve ilgili mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülüklerine uymak,

•

İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,

•

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

•

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

•

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle aşağıdaki şekilde toplanmaktadır:
•

Yazılı, sözlü veya elektronik elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler ve işlemler
ile,

•

Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler aracılığıyla,

•

Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar
ile,

•

İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları ile,

•

Çağrı merkezimiz ve telefon ile yapılan görüşmeler ile,

•

Sosyal medya araçları ile,

•

Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla,

•

Grup şirketlerimiz aracılığıyla,

•

Çözüm ortaklarımız aracılığıyla.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?
Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin kayıtlı faaliyet adresine kimliğinizi ibraz ederek şahsen
(veya yetkili vekili marifetiyle) ya da bu adrese noter marifetiyle yapılacak yazılı başvuru
ile;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Düzeltme ve/veya imha taleplerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Başvurularınız, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz)
gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve
karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Siz değerli müşterilerimizin bilgilerine sunarız.
Bizim Menkul Değerler AŞ

