KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bu bilgilendirme metni veri sorumlusu sıfatıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) tarafından 6698
sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olup, bu bilgilendirme metni ile
müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, destek hizmeti aldığımız kişi/kurumların temsilcisi ve
çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin amaç, yöntem, hukuki sebepleri hakkında bilgilendirme
yapılması amaçlanmıştır.
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ifade eder.
1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri:
Kişisel verileriniz, İnfo Yatırım tarafından genel müdürlük birimleri ve merkez dışı örgütler, internet sitemiz,
elektronik işlem platformları, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, web sitelerine ya da doğrudan satış
ekiplerimize yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, ilgili veri sahibinden rıza alınması kaydıyla
grup şirketleri vasıtası ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda
toplanabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:
Kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan
hizmetlerin sunulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi; işlemler nedeniyle ortaya çıkan takas, teminat veya benzeri
yükümlülüklerin tamamlanması; bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya
faaliyetlerinin yapılması; karşılıklı sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim
kurulabilmesi; potansiyel müşteri tespiti, halka arz ve her türlü ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müşteri
memnuniyeti çalışmaları; sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere, kara paranın aklamasının ve terörizmin
finansmanının önlenmesi mevzuatı ya da tabi olunan sair kanunlarda açıkça öngörülmesi; Sermaye Piyasası
Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Gelir İdaresi Başkanlığı, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kanunla yetkili kılınan kurumlar, adli makamlar, yurtdışı takas
kurumları, borsalar, banka veya benzeri finansal kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri, bilgi işlem ya da yazılım
şirketleri veya destek hizmeti alınan kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uyulması, daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
İnfo Yatırım, kişisel verilerinizi, söz konusu işleme faaliyeti 6698 sayılı Kanun’un 4üncü maddesinde sayılan
hukuka uygunluk, dürüstlük, doğruluk, güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar, ölçülülük kavramları
dahilinde elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla
güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde
üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve
kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Aşağıda 3 No.lu bölümde sayılan ve 6698 sayılı kanunda rıza
alınmasına gerek görünmeyen durumlar dışında kişisel verileriniz hiçbir şekilde bilginiz ve rızanız dışında
işlenmeyecek, grup şirketleri dahil yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hiçbir kuruma ticari amaçla
aktarılmayacaktır.

3. Veri İşlemenin ve Aktarımının Hukuki Dayanakları:
Kişisel verilerin işlenmesinde temel dayanak rızanızın bulunmasıdır. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı
hâlinde, rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olacaktır:
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin
işlenmesinin gerekli olması,

c.
d.
e.
f.

Veri işlemenin İnfo Yatırımın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verilerinizin tarafınızca kamuoyuyla ve İnfo Yatırım ile paylaşılması suretiyle alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla İnfo Yatırımın meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
g. 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.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası
olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Bu özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, başta yukarıda sayılan hukuki
dayanaklar olmak üzere, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve
cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ya da bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli
olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Yatırımcı Tazmin Merkezi başta olmak üzere bu
konuda yetkilendirilmiş idari, adli ve resmi makamlara; yatırım hizmet ve faaliyetleri ya da yan hizmetlerin
sunumu ya da gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin ifası için gerekli olması durumunda Borsa
İstanbul A.Ş. başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında yerleşik bilcümle borsalar, takas ve saklama kuruluşları ya
da hizmet sunumu için zorunlu olan diğer yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlara; her türlü
ödemenin gerçekleştirilmesi için bankalar başta olmak üzere diğer finansal kuruluşlara; bağımsız denetim,
yazılım ve bilgi işlem şirketleri gibi destek hizmeti alınan kuruluşlara ya da hukuk, mali ve vergi danışmanlarına;
Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi ve yurtdışı iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına;
faaliyetlerin icrası için gerekli olması halinde Şirketimiz çalışanlarına, iş ortaklarımıza, aracılık sıfatı ile
faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımı zorunlu olan kuruluşlara ve
diğer tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması dahil diğer
üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Güvenliği:
İnfo Yatırım tarafından işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı erişimi ve işlenmesinin önlenmesine ilişkin her
türlü idari ve teknik önlem alınmıştır. Bu amaçla personelimiz ile gizlilik taahhütnamesi imzalanması, işleme,
aktarım ve imhaya ilişkin politika ve prosedürler, personel eğitimleri, yetki hiyerarşisi gibi idari tedbirlerin yanı
sıra risk temelli bir anlayış çerçevesinde uygulanacak yöntemlerin maliyetleri de dikkate alınarak gerekli görülen
teknik tedbirler de alınmıştır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak ve çalışanlarımız, öğrendiği kişisel verileri, Kanun
hükümlerine aykırı olarak açıklayamaz, aktaramaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülükler
görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümleri uyarınca İnfo Yatırım tarafından işlenen
kişisel veriler, daha uzun süre saklanmasına ilişkin rızanızın bulunmaması durumunda, on (10) yıl süre ile
saklanacaktır. Herhangi bir uyuşmazlık halinde ise söz konusu süre ile sınırlı olmaksızın uyuşmazlık
sonuçlanıncaya kadar saklanmaya ve işlenmeye devam edilecektir. Ses kayıtları için saklama süresi üç (3) yıldır.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinin talep etmesi halinde, bu talepler
yukarıda yer verilen sürelerin sonunda yerine getirilebilecektir. Belirtilen sürelerin dolmasıyla ya da işleme
amaçlarının ortadan kalkması halinde İnfo Yatırım tarafından re’sen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesi söz konusu olacaktır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, destek hizmeti alınan kurumların çalışanları ve temsilcileri 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnfo Yatırıma başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler.
a.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.
İşleme amaçlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.
Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h.
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
i.
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nun doldurulmak suretiyle;
o
Genel Müdürlüğümüz ya da şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
o
İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,
o
Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da Şirketimiz müşterisi olmanız halinde kayıtlı elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle ,
kvkkbasvuru@infoyatirim.com adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.
Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde
cevaplandırılacaktır. Talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin İnfo Yatırımın cevabının 10 sayfadan az olması
durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret
alınabilecektir. Talep etmiş olduğunuz bilgilerin basılı ortam haricinde USB, CD, DVD ve harici bellek gibi veri
depolama ve taşıma araçları ile talep edilmesi durumunda söz konusu araçların maliyeti tarafınıza
yansıtılabilecektir.
Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım.
Müşteri Adı/Soyadı
Tarih
İmza

