KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak, müşterilerimizin güvenliğini göz
önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin
korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu" konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Amacımız; kişisel
verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız
konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca,
müşterilerimizin, finansal hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel
verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Aracı Kurumumuz Ata Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı
çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini
devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek,
mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek,
devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer
şekillerde işleyebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; bağlı olduğumuz ilgili
mevzuat kapsamında, acente sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere, her
türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek;
işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini
kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK,
Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.
Kişisel verileriniz, Aracı Kurumumuz Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet
şubesi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz sadece; “müşterilerin açık rızasına” istinaden ya da tabi
olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen hallerde, siz
müşterilerimize katma değerli hizmetler ve olanaklar sunulması ve hizmet

kalitesinin arttırılması amacıyla; bağlı olduğumuz ilgili mevzuat hükümlerinin izin
verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; BDDK, SPK, TCMB,
MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ana hissedarımız, doğrudan
veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile aracılık faaliyetlerimizi yürütmek
amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve
kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Kurumumuza başvurarak; kişisel
verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya
yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya
yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri
uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin
taleplerinizi işbu Bilgilendirme Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza
iletmeniz durumunda; tarafımızca talebin niteliğine göre söz konusu talep en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine
getirilmesini teminen Kurumumuzca yapılacak masrafları ve Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Kurumumuz
tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Mevzuat gereğince, Aracı Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere
ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz
konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz
halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir.
Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Aracı Kurumumuz tarafından işlenmeyecek,
ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar
haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün
tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli
bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte

talebinizi, KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına
ilişkin olduğunu da belirterek Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349
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