KARE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN

AYDINLATICI BİLGİ FORMU
I. Yasal Çerçeve
İş bu aydınlatma formu 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi
gereğince hazırlanmış olup, bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına
ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin
haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

II. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz; Genel merkezimiz, internet şubemiz, müşteri görüşmeleri, Kimlik
Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi ve e-posta kanalları vasıtasıyla toplanmakta ve
ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, vb amaçlar
ile bireysel portföy yönetimi ve yatırım fonları yönetimi kapsamındaki sermaye piyasası
faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde iş bu bilgilendirme formu, kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden
işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar
Müşterilerin kişisel verilerinin gizliliği esastır. Bununla birlikte, kişisel veriler, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerince izin verilen kişi ve/veya kurumlarla,
sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek amacıyla çalıştığımız yatırım kuruluşları ve
finansal kuruluşlarla, hizmet alınan ya da hizmet alınması planlanan gerçek ve/veya tüzel
kişiler ile resmi/idari makamlarla paylaşılabilecektir.

IV. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Uyarınca
Haklarınız
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin
yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

