Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme
Bu bilgilendirme metni veri sorumlusu sıfatıyla Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (Marmara Capital) 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
Marmara Capital olarak Kişisel bilgileri fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların
öngördüğü kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekte ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korumaktayız. Marmara
Capital, bu açıdan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca ve bu Kanun ile ilgili
mevzuatın izin verdiği ölçüde veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kurumumuz elde edilmiş/edilecek ya da Kurumumuzla
paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda
öngörülen şekillerde Kurumumuzca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil
olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize
sunarız. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz; Marmara Capital yetkilileri tarafından sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her
türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini
kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri
düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak, Kuruluşumuzca sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki
sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile
diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak
üzere 6362 sayılı kanununda belirlenen yatırım kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, SPK, BDDK, TCMB, BIST, MKK, Takasbank, TSPB,
ISKUR, SPL, Maliye Bakanlığı, SGK, Dış hizmet sağlayıcılar, Saklama Kuruluşuna, Anlaşmalı Bankalar gibi kişisel verileri alma
yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız,; Sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız,
işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı yatırım kuruluşları ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.
Şirketimiz tarafından kayıt altına alınan kişisel veriler Şirketimizce korunmaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak ve
çalışanlarımız öğrendiği kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
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. Veri işlemenin Marmara Capitalin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d. Kişisel verilerinizin tarafınızca kamuoyuyla ve Marmara Capital ile paylaşılması suretiyle alenileştirilmiş olması,

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Marmara Capitalin 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.
Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Güvenliği: Marmara Capital 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 Marmara Capital 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 Marmara Capital tarafından re’sen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi
veya anonim hale getirilmesi söz konusu olacaktır.
Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları ise aşağıdaki gibidir. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, d) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinizin
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini / yok edilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ı) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bu kapsamdaki haklarınız 6698 Sayılı Kanun’da öngörülen şartlar dahilinde Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili
belirtilen hakları öğrenebilir ve bilgi talep edebilirsiniz. Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım.
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