"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU" HAKKINDA BİLGİLENDİRME.
Polen Menkul Değerler A.Ş (Şirket) ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili
tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK
Kanunu") uyarınca tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği
surette ve mevzuatta tanımlı şekli ile emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Ad, Soyad, TC/Vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, aile durum
bilgileri,meslek, gelir durumu ,risk tercihi , hesap bilgileri, IP, telefon ve adres bilgileri, ses kayıtları vb.
belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza
edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde
sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi
verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri tesvik edici belgelerle
birlikte polen@polenmenkul.com.tr adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve
bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Şirketimizin faaliyet gösterdiği Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile
Yan Hizmetlerle ilişkili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu,
MASAK Yönetmelikleri, TCMB ,Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi Kayıt
Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş,İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş,Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Polen
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ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, tarafınızla imza edilen sözleşmenin
gereğini yerine getirmek,yatırım faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin
muhatabını belirlemek,güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek,
aracılığımız ile gerçekleştireceğiniz iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, izin
vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi,
modelleme, raporlama, Polen Menkul Değerler A.Ş nin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve
potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar olarak sıralanabilecektir ayrıca kişisel verilerin bulut ortamında da
üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Saklanması
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Kanun ve sair mevzuat hükümleri gereği onay ve/veya imzanızla
tanzim edilen yatırım kuruluşumuz aracılığıyla gerçekleştireceğiniz işlemlere ilişkin şirketimiz ile

imzalayacağınız tüm sözleşmeler,bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya
imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Şirket merkezimiz veya irtibat bürolarımız , müşteri görüşmeleri,
doğrudan şirket elemanlarımıza

yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil

uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, işlemlerimizi yürüttüğümüz program ortağı kurum ve
kuruluşlar,resmi kurumlar ,bankalar,sosyal medya, piyasa istihbaratı, Adres Paylaşım Sistemi, SMS
kanalları ve diğer sair kanallar vasıtasıyla sözlü,yazılı yada elektronik ortamda temin edilerek ilgili
mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmakta ve söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili
personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir..
Kişisel Verilerinizin Yasal Olarak Aktarılması
Polen Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin
zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bilgi aktarımına izin verilen diğer finansal
kuruluşlar ile 3.kişilere, BDDK,SPK, MKK,TSPB,TAKASBANK,BİST A.Ş.,TCMB,GİB,SGK,MASAK,
gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kurumlara, idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar
nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,hissedarlarımıza,program
ortağı kuruluşlara (Foreks, Matriks, Direct FN, Meta Trader v.s),Aracı kurumumuzun hizmet aldığı
yada hizmet almayı planladığı kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız
yurtiçi - yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda
anlaşmalı olduğumuz yurtiçi - yurtdışı kurumlara ve yurtiçi - yurtdışı diğer üçüncü kişilere ,hukuken
gereken ulusal ve uluslararası yetkili otoritelere/mercilere, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve
sözleşmelerin öngördüğü yurtiçi - yurtdışı tüm gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre
işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların
belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya
devam edilecektir.
Mevzuat gereğince,Yatırım Kuruluşları müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri,
10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim
veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı
korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari
her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi
güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel
verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal
sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK’nun 11. maddesi kapsamında haklarınız;
Yasal Bildire
-Bilgi Toplumu Hizmetleri
Uyarılar

-Kamuyu Aydınlatma P

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
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,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun md.11'de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman
polen@polenmenkul.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

