KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ
HAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Actus Portföy Yönetimi
A.Ş.’den almış olunan hizmetler kapsamında Şirketimize bildirilen veya Şirketimizce sair
kanallarla temin edilen kişisel veriler, Şirketimizce “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda
açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.
Sermaye Piyasası mevzuat çerçevesinde müşterilerimize sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde
kullanılmak üzere gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek
üzere bilgilerin tespiti için kişisel veriler kaydedilecek, gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak
olacak şekilde bilgi ve belgeler düzenlenebilecek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili
mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST,
MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulacaktır.
Şirketimiz müşterilerine ait portföyleri yönetirken müşterilerin nam ve hesapları adına vekil
sıfatıyla hareket etmektedir. SPK mevzuatı gereği kişisel verileri Portföy Saklama Kuruluşlarına
iletme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz adına hesap açacağımız banka ve
aracı kurumlarda SPK ve BDDK hükümlerine göre kişisel bilgileri paylaşma zorunluluğumuz
bulunmaktadır.
Belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK,
Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair ulusal veya uluslararası yasal mevzuatlar sebebiyle
işlenebilecektir.
Kişisel veriler; tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı ilişkili şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve
kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Aracı Kuruluşlar, Bankalar, Aracı Kurumlar ve diğer 3.
kişiler de dahil olmak üzere elde edilebilmektedir.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; müşterilerin, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri
öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme hakkı vardır. Ayrıca
kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel
bulunmaması halinde KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesi veya anonim
hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi
hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 3.
kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep edilmesi de
mümkündür.
Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talep ve şikayetleriniz için lütfen bize
info@actusportfoy.com.tr adresinden veya Kurumumuzun 0212 244 91 90 numaralı telefonundan
ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

