İŞ YATIRIM WEBSİTESİ ÜYELİĞİ KVK AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“İş Yatırım”
veya “Şirketimiz”) olarak www.isyatirim.com.tr/
(“Websitesi”) üyeliğiniz çerçevesinde elde
ettiğimiz kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) aşağıda belirtilen amaç ve ilkeler
çerçevesinde işleyebiliriz. Şirketimizin kişisel verilerin korunması ve çerez politikası
hakkında genel bilgi için ayrıca İş Yatırım
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

3. KIŞISEL VERILERINIZI TOPLAMA
YÖNTEMI

1. KIŞISEL VERILERINIZI İŞLEME
AMAÇLARIMIZ

4. KIŞISEL VERILERINIZ İŞLENMESININ
HUKUKI SEBEPLERI

Kişisel verilerinizi; Websitesi üyeliği işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, sizinle Websitesi kullanım sözleşmesinin kurulması,
sizlere abone olduğunuz raporların gönderilmesi, Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Websitesinin ve
Şirketimize ait diğer elektronik sistemlerin
güvenliğinin ve işlerliğinin sağlanması, sizi
ilgilendiren bildirimlerin yapılması, Şirketimizin veya onun hizmet ve ürünlerinin
tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve
bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar
ile görüşünüzün alınması, sözleşmeye ve
kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve talep ve sorularınızın
cevaplanması amaçlarıyla işleyebiliriz.

Kişisel verileriniz şirketimizce aşağıdaki
hukuki sebeplerle işlenebilmektedir:

2. KIŞISEL VERILERIN AKTARILABILECEĞI
KIŞILER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü
maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve
9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara
uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yetkili kurum ve kuruluşlara ve de iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize sözleşmenin
ifası ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla
aktarabiliriz.

Websitesi üyeliğinizin açılması sırasında
ad-soyad, e-posta, telefon numarası, şehir-ülke, çalıştığınız kurum bilgilerinizi ve
rapor aboneliği tercihlerinizi doğrudan sizden elde edebiliriz. Ayrıca Websitesi üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerinizi
takip edebilir ve bu kapsamda işlem ve takip bilgilerinizi saklayabiliriz.

Açık rızanıza dayalı olarak: Ticari elektronik
ileti gönderimi konusunda açık rıza vermiş
olmanız halinde, kişisel verilerinizi bu rızanız çerçevesinde; size ürün veya hizmetlerimizin, özel teklif ya da kampanyalarımızın
tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin
yürütülmesi ve anket uygulamaları amacıyla işleyebiliriz. Bu konudaki açık rızanızı, işbu
Bildirimin sonundaki iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçerek veya İleti
Yönetim Sistemi (faaliyete geçtiğinde) üzerinden her zaman geri alabilirsiniz.
Sözleşmenin kurulması veya ifası gereği:
Kişisel verilerinizi, sizinle Websitesi kullanım
sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla
işleyebiliriz.
Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması: İlgili mevzuat
çerçevesinde SPK’nın veya mahkemelerin
talebi üzerine kişisel verilerinizi bu kurumlarla paylaşabiliriz.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması:
Kişisel verilerinizi, dava açılması veya
açılan davada savunmada bulunulması
amaçlarıyla işleyebiliriz.
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Meşru menfaate dayalı olarak: Kişisel
verilerinizi meşru menfaatimiz gereği de
işleyebiliriz. Örneğin Websitesinin ve diğer elektronik sistemlerimizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, bu sistemlere bağlantınızı ve sistemler üzerindeki hareketliliğinizi takip edebiliriz.
5. KIŞISEL VERI SAHIBI OLARAK
HAKLARINIZ
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca,
kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını
ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik
veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin
işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini
veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve
silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiziniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi
birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz
hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte, İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. İş Kuleler Kule 2 Kat:13 4.Levent Beşiktaş İstanbul adresine şahsen başvuru ile
ya da noter aracılığıyla, isyatirimmenkul@
hs02.kep.tr kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya bilgi@
isyatirim.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha
önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

