6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
(Kanun)’nun 10’uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Kuruluşumuz tarafından sermaye piyasalarında sahip olunan lisans belgeleri kapsamında aracılık
hizmeti sunmak için Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız kurum tarafından Kuruluşumuza
bildirilen kişisel verileriniz ilgili hizmeti/leri alabilmeniz için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve
Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) düzenlemelerine uyumlu aracılık faaliyetlerinin
yürütülebilmesi amacıyla ilgili mevzuatlar gereğince “Veri sorumlusu” sıfatıyla, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın
izin verdiği durumlarda 3. (üçüncü) kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve
Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
BGC tarafından;
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz;
• Sermaye Piyasası Kanunu gereğince “Müşteriyi Tanıma Kuralı” ve “Müşteri sınıflandırılması ve
limitlendirilmesi” düzenlemeleri kapsamında kimlik tespiti, müşterilere sınıflandırmaya uygun olarak
hizmet ve faaliyet sunmak, müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini ve bilgi, belge verme
yükümlülüğünü yerine getirmek için,
• Suç Gelirinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanunu gereğince “Kimlik Tespiti”
(Başkası adına ve/veya hesabına hareket edenlerin tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması)
düzenlemeleri kapsamında kimlik tespiti ve bilgi, belge verme yükümlülüklerini yerine getirmek için,
•SPK ve MASAK mevzuatları kapsamında zorunlu tutulan yasal süreler boyunca saklamak için,
• Sunulan hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
• Müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, amacıyla
işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri:

Kişisel veriler yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik
şekillerde, veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük ve diğer fiziki ortamlarda,
telefon, elektronik posta, düzenlenen toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile
veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.
Kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla da kişisel veriler
işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:
Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara (SPK, MASAK,
Takasbank, Borsa Istanbul, MKK vb.) hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla, destek
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hizmeti kuruluşlarına, muhabir bankalara, risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarıyla ilgili olarak
yurt dışında Aracı Kurumumuz ortaklarına ve iştiraklerine paylaşılabilir ve/ veya aktarılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi:
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi
halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
Kurum çalışanlarının SGK kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması için; Vergi Usul Kanunu’nun
230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilebilmesi için; SPK kapsamında
“müşteriyi tanıma ve sınıflandırma ile MASAK kapsamında “kimlik tespiti” ve “Başkası adına hareket
edilenler ile gerçek faydalanıcının tespiti” düzenlemelerine uyum için ve burada belirtilenler ile sınırlı
olamayıp, Türkiye’de Aracı Kurum olarak faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde tabi olunan ve kişisel
verilerin işlenmesini zorunlu kılan diğer yasal düzenlemeler BGC’nin Kişisel veri toplamasının
hukuki sebebini oluşturmaktadır.

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar:
Kişisel verilerinizin Kuruluşumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11’inci maddesi
uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Müşteri, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerini, bgcpartners@hs02.kep.tr KEP
adresinden, Aracı Kurumumuza bildirebilir.

Saygılarımızla;
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