Garanti Portföy Yönetimi olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak gerçek kişi kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda,
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş (GPY) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir. KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu GPY’dir. Kişisel verilerin işlenmesi
ise bu verilerin 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 ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
-

İlgili mevzuat ve sözleşme kapsamında tarafınıza sunulan her türlü ürün ve hizmetinde kullanılmak, işlemi yapanın/yaptıranın bilgilerini tespite yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli
bilgileri kaydetmek, sözleşme kapsamında yapılan işlemleri gösteren elektronik veya kağıt ortamında, gerekli tüm dekont, kayıt ve belgeleri düzenlemek, kayıt ve belgeleri kanunlarda
öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, işlem güvenliği sağlamak, mevzuat, SPK, BDDK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini
yerine getirmek, ve talep edilen veya diğer GPY ürün veya hizmetlerini sunabilmek ve Sözleşme’nin gereğini yerine getirmektir.

Kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen amaçlar ile aşağıda sayılan kuruluşlar ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça
yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md.73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu
ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ana hissedarımıza, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, GPY’nin belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı,
işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebepleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Şirket’in tabi olduğu diğer tüm kanuni düzenlemeler gereğince kişisel verileriniz sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
KVKK’nın 11.maddesi gereği haklarınız: GPY’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan ve yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Saygılarımızla.

