1.1. BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır) BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.
(kısaca “BGC” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen internet sitesi için geçerli olup, çerez
kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.
Çerez (Cookie) nedir?
Çerez; bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı
deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı
reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam
portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri
parçacıklarıdır.
Çerezler, internet sitemizin tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize
giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemizi ziyaret
ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.
Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla kullanıyoruz?
Çerez Türü

Çerezin Fonksiyonu

Oturum Çerezleri



İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri
ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler
kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler



İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların
sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanabilmesini sağlar. Zorunlu
çerezler anonim niteliktedirler. Bir çerezin “Zorunlu Çerez” olarak
nitelendirilebilmesi için internet sitesi üzerinde verilen bir hizmetin
sağlanabilmesi için kullanımının zorunlu olması gerekmektedir.
Başka bir deyişle kullanılmadığı takdirde internet sitesi üzerinde
hedeflenen bir fonksiyonun sağlanamayacağı çerezler zorunlu
çerezlerdir. Buna ek olarak, hedeflenen fonksiyonun da kullanıcı
tarafından açık şekilde talep ediliyor olması gerekmektedir.



Zorunlu çerezler internet sitesi ve mobil uygulamanın performansı
bakımından gerekli olup kullanıcının onayına tabi değillerdir. Bu
nedenle internet sitesi ve mobil uygulamalarda yer alan zorunlu çerez
kullanımları için kullanıcıdan onay alınmaz.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu
Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.
Çerez kullanımı zorunlu mudur?
Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir
kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat
bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir.
Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamaların

çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği taktirde
internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.
Çerezleri nasıl kontrol ederim?
Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda mevcut olan
çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Çerezleri kapatmak için;
o Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeğini
kullanabilirsiniz.
o Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini
kullanabilirsiniz.
o Firefox kulllanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana
kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar
girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.
Çerez uyarısı:
Bu web sitesi, siteyi ve deneyiminizi iyileştirmek amacıyla çerez kullanmak istemektedir. Sitede
gezinmeye devam ederek çerez kullanılmasına izin vermiş olmaktasınız. Eğer daha fazla bilgiye
gerek duyuyor ve/veya çerez kaydedilmesini istemiyorsanız tarafımızla aşağıda yer alan e mail
adresinden iletişime geçebilirsiniz.
bgcpartners@hs02.kep.tr

1.2. BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.. (“BGC”) internet sitesi ziyaretçisi, kullanıcısı veya müşterisi olarak
yaptığınız ziyaretler sırasında bizimle paylaştığınız verilerin korunması bizim için önemlidir. Bu nedenle
sizler için bu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık. İşbu Politika veri koruma mevzuatı olan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır.
Ziyaretçi, olarak internet sitemizi kullandığınızda IP adresiniz ve konumunuz siteye giriş yaptığınız tarih ve
zaman ile beraber loglanır. İnternet sitesi ziyaretçilerimizin IP bilgileri kimliklerini belirlemede kullanılmaz.
Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere diğer gizli bilgiler de bu Politika ile belirlenen amaç ve kapsam
dışında üçüncü kişilere aktarılmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Ziyaretçilerimiz, kullanıcılarımız ve müşterilerimizin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir
deneyim sağlamak ve kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen mevzuat ile uyumlu bir anlayış
benimsemekteyiz.
1.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz

İnternet sitemizi ziyaret ederken veya elektronik bültenlerimize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi bizimle
paylaşmaktasınız.
1.1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz
Elektronik posta adresiniz, iş ve cep telefon numaralarınız gibi bilgileri Bizim ile irtibat kurduğunuzda
bizimle paylaşmaktasınız.
1.2. Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz
Web sitemizin sayfalarına göz atarken, ziyaretinizle ilgili belirli teknik verileri otomatik olarak toplayabilir
ve saklayabiliriz. Bu, internet protokolüne (IP), tarayıcınızın türüne ve sürümüne ve ilgili eklentilere, saat
dilimi ayarlarına ve konumunuza, işletim sisteminize ve platformunuza ve bu web sitesine erişmek için
kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerebilir. Ekipmanınıza, tarama işlemlerine ve kalıplarına
ilişkin bu tür veriler çerezler, sunucu günlükleri ve diğer benzer teknolojiler aracılığıyla toplanabilir.
Çerezler, sonraki ziyaretlerinizde web sitesi tarafından okunabilir. Bir çerezde saklanan bilgiler, web
sitesindeki tarama alışkanlıklarınızla veya benzersiz bir kimlik numarasıyla ilişkilendirilebilir, böylece web
sitesi dönüş ziyaretinizde sizi tanımlayabilir. Bu web sitesi IP adreslerini otomatik olarak toplar ve depolar.
Bu bilgiler kendi içinde değil, sizi tanımlamakta ve web sitemizin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için
gereklidir. Bu bilgileri toplamamızı istemiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlarında çerezleri devre dışı
bırakabilirsiniz.
Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen internet sitemizde yer alan Çerez Politikamızı incelemenizi
öneririz.
2.

Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız

Bizimle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere;








Ziyaretçi veya müşterilerimizin bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek,
BGC’nin internet sitesinin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını
sağlamak,
Size yayınlarımızı göndermek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir hizmeti sunmak,
Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
Ziyaretçi veya müşterilerimizin kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı
oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,





Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve BGC internet sitesi içerisinde çıkabilecek sorunları
ivedilikle gidermek,
Sizinle hizmetlerimiz ile ilgili bu kapsamda iletişim teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız
halinde sizlere teknik destek vermek;
Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik
paylaşılmasını önlemek)

amaçlarıyla kullanılmaktadır.
2.1.

İnternet sitemiz aracılığıyla bizimle paylaştığınız veriler

Elektronik haber bültenine kayıt olmak suretiyle çeşitli yollarla bilgilerinizi bizimle paylaşmayı
seçebilirsiniz. Kişisel verilerinizi elektronik posta, telefon veya sair yollarla irtibat kurarak bizimle
paylaşabilirsiniz. Bazen BGC kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslardan da edinebilir. Bu, kişisel bilgilerinizin
ortak şirketlerimizden biri tarafından, söz konusu şirketlerce açık rızanızın alındığı durumlarda, açıklanması
şeklinde olabilir.
Talep ettiğiniz elektronik haber bültenlerini göndermek için elektronik posta adresini kullanıyoruz.
Elektronik posta adresinizi başka bir amaç için kullanmayacağız. Bültenlerimizi veya başka elektronik posta
iletilerini almak istemiyorsanız, ilgili elektronik postanın alt kısmındaki abonelikten çık bağlantısını
tıklayarak istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer ziyaretçi veya kullanıcıların ulaşabileceği ve görebileceği
şekilde bilgi veya kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda (örn. fotoğrafınız, isminiz, soy isminiz, doğum
tarihiniz, takma isminiz (nick name)) tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve açık rızanız olmadan
istatistik, bilgilendirme yapma amaçları için kullanabiliriz. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin üçüncü kişiler
veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
2.2.

İnternet sitemiz üzerinden ziyaretçi olarak bizimle paylaştığınız veriler

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, IP adresiniz ve kullandığınız cihazlar hakkında bilgi toplayabiliriz.
Söz konusu bu bilgiler, kişilerin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlamaksızın sadece analiz ve istatistiki
amaçlarla toplanmaktadır.
3.

Verilerin Paylaşılması

Web sitemiz aracılığıyla gönderilen kişisel bilgileri satmıyor, kiralamıyor veya ticarete açmıyor veya başka
bir şekilde ifşa etmiyoruz. Kişisel bilgileriniz, BGC veya BGC adına hizmet vermeyi sürdüren servis
sağlayıcılar ile paylaşabilir (örneğin, e-posta dağıtım listelerinizi yönetmek için). Bu servis sağlayıcılar,
bizim adımıza hizmet vermek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olan durumlar haricinde, kişisel
bilgileri kullanmak veya açıklamak için tarafımızdan yetkilendirilmez.
Dilediğinizde internet tarayıcısı ayarlarınızı değiştirerek bu bilgi paylaşımını sonlandırabilirsiniz. Daha
detaylı bilgi için lütfen bu Politika’nın 6. Maddesini inceleyiniz.
4.

İnternet sitemiz tarafından üçüncü kişi internet sitelerine verilen linkler

İnternet sitemizde üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallere linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer
alan üçüncü kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz
bulunmamaktadır. BGC dışındaki kişilere ait internet siteleri kapsamındaki gizlilik politikaları işbu
Politika’dan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ile kişisel verileri işleme
politikalarını incelemeniz tavsiye edilir.
5.

Bizimle paylaştığınız bilgilerin gizliliğinin korunması

Bize emanet ettiğiniz bilgileri koruma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bizimle paylaştığınız
kişisel verileri gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam
ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz üçüncü kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler
almaktayız.

5.1. Güvenlik
BGC olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta
bilgilerinin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere,
bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve
uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi
sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde
işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt
etmekteyiz.
6.

Çerezler Üzerinden Toplanan Veriler

İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler (“Cookies”), BGC tarafından yürütülen internet sitesi için
geçerlidir.
Çerezler bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin
geliştirilmesi ve optimize edilmesi, amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri
parçacıklarıdır.
BGC internet sitesine ait kullanım bilgileriniz, bahsi geçen Çerezler ile elde edilmektedir. Çerezler bir
internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.
Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için
tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar
dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları
değiştirebilirler. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay
vermiş olduğu kabul edilir.
Çerezler kullanabilir, bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezler vb. teknoloji ve paketleri kabul etmemeniz
halinde BGC’nin internet sitesinden beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştiremeyebilir veya aksaklıklar
oluşabilir.
7.

Veri Sahibinin Hakları

Birçok veri işleme işlemi sadece açık onayınızla mümkündür. Onayınızı ileriye yönelik etkili olmak üzere
istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal talebini içeren gayri resmi bir e-mail dahi bu işlem için yeterli
olacaktır.
Yasaların izin verdiği şekilde, işlenen kişisel verileriniz, kaynağı, alıcısı ve işlenme amacı hakkında herhangi
bir zamanda bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi
hakkına da sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizle ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresi
kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İşletmemizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını sattığımızda veya devrederken, hakkınızda
sahip olduğumuz bilgileri aktarma hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir satış ya da devir gerçekleşmesi halinde,
devralanın bu web sitesi aracılığıyla sağladığınız kişisel bilgileri bu Şartlar ve Koşullar ile tutarlı bir şekilde
kullanmasını talep etmek için makul çabayı göstereceğiz.

8.

Bilgilerinizin Yönetimi

Bize başvurarak verilerimizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için
gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması
için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok
etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz.
Bize vereceğiniz destek ile kişisel bilgilerinizi, teknolojik imkanlar ışığında güncel ve doğru şekilde saklarız.
Veri tabanlarımızda size dair hangi kişisel verileri tuttuğumuz da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve diğer uygulanacak mevzuat kapsamında yer alan diğer hak talepleriniz hakkında bize
her zaman bgcpartners@hs02.kep.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.
9.

Elektronik iletilerin engellenmesi

Dilediğiniz anda size gönderdiğimiz elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda
sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz.
10. Politika’mızda yapılan değişiklikler
Politikamız, müşterilerimizin kolay erişimi ve bilgilendirilmesi için tr.bgcpartners.com internet adresinde
yayınlanmaktadır. BGC işbu Politika da dahil olmak üzere diğer politikalarını da kullanıcılarına,
ziyaretçilerine önceden haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirebilir.
Politikalarımız tr.bgcpartners.com adresinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İşbu sebeple
Politika güncellemelerini takip etmenizi öneririz.
11. İletişim İzni
İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel
verilerinizin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına yukarıda yer alan hükümler
doğrultusunda izin vermiş bulunmaktasınız.
12. Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:13 Levent/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 339 42 00 (PBX)
E-mail: bgcpartners@hs02.kep.tr

1.1. BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. COOKIES POLICY

This Cookie Policy (briefly referred to as "Policy"); applies to internet site operated by BGC Partners
Menkul Değerler A.Ş. (hereinafter referred to as "BGC") and describes the principles for the use of cookies.
About cookies
Cookies are are small pieces of data that are placed to the devices (computers, phones, tablets, etc.) in order
to provide a web site / application and advertising portfolio to work properly, improve the user experience,
develop, optimize the site and offer more appropriate site.
Cookies help you remember your preferences for your internet site or mobile platforms. (For example, the
information you entered when you logged in to my internet site, language, location, and other preferences).
So when you visit our internet site or mobile applications, you do not need to re-enter the information.
Cookies on our website and the functions of such
Type of Cookie

Function of the Cookie

Session Cookies



Temporary cookies held in your devices until you leave the Internet.
Permanent cookies are types of cookies that remain on your device's
hard drive for a long time.

Essential Cookies



Allows the Internet site to function properly and allows users to
navigate and take advantage of the site. Essential cookies are
anonymous. In order for a cookie to be qualified as a "Essential
Cookie", it must be used in order to provide a service on the website.
In other words, cookies are essential cookies that a targeted function
can not be provided on the website if not used. In addition, the
intended function must be explicitly requested by the user



Essential cookies are required for the performance of the website and
mobile application and are not subject to user approval. For this
reason, no user approval is required for essential cookie usage on
websites and mobile applications.

We do not use cookies to identify your data we collect. Cookies are not used except for the purposes
specified in this Policy.
Use of Cookies
Accepting cookies is not required to use our internet site, but it gives you a better user experience. You may
delete or block cookies outside of mandatory cookies, but in this case our internet site may not work as
required.
As mentioned above, the use of essential cookies may be mandatory for the operation of the website. For this
reason, all or part of the website may not work if blocked from the browser settings.
Refusing cookies
Most browsers allow you to refuse to accept cookies. You can delete existing cookies on your device and set
your browser to block cookies.
To close cookies;

o In Chrome, you can refuse all cookies by clicking “Settings / Privacy / Content Settings and Turning
off cookie usage option.
o In Internet Explorer, you can refuse all cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”,
and selecting “Block all cookies” using the sliding selector.
o In Firefox, you can adjust your cookies settings by clicking “Tools”, “Options” and “Privacy”.
Blocking cookies will have a negative impact upon the usability of some websites.
If you set up your browser, you must re-enter the information you provide each time you visit our website,
and some services on the website may not work properly.

More Information
This website wants to use cookies to improve the site and your experience. By continuing to browse the site,
you allow the use of cookies. If you need more information and / or do not want to save the cookies you can
contact us by e-mail address below.

bgcpartners@hs02.kep.tr

1.2.

BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRIVACY POLICY

This privacy policy sets out how BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.. (“BGC”) uses and
protects any information that you give BGC when you use this website.
BGC is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain
information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it
will only be used in accordance with this privacy statement (“Policy”).
Other confidential information, including your personal data, will not be transferred to third parties
or shared with third parties outside the scope and purpose specified by this Policy.
We have adopted an understanding that our visitors, our users and our customers are in compliance
with the privacy protection standards that are fully accepted in the international arena to protect the
privacy and provide a safe experience in the provision of information and the use of personal
information. This Policy has been prepared in accordance Turkish Personal Data Protection Law
No:6698.
13. What We Collect

You share your personal data with us when you use our internet site or while using our electronic
bulletins.
13.1.

The Data Provided to Us

You are sharing with us when you benefit from any of our services, such as your email address and
mobile numbers.
13.2.

The Data Collected Automatically

When browsing the pages of our website, we can automatically collect and store specific technical data about
your visit. This may include internet protocol (IP), type and version of your browser and related add-ons,
time zone settings, and other technologies in your location, operating system and platform, and devices you
use to access this website. Such data on your equipment, scanning processes and patterns can be collected
through cookies, server logs, and other similar technologies.
Cookies can be read by the website on your next visit. Information stored in a cookie can be associated with
your browsing habits or a unique ID number on the website, so the website can identify you on your return
visit. This website automatically collects and stores IP addresses. This information is not in itself, it is
necessary to identify you and to protect the security and integrity of our website.
If you do not want us to collect this information, you can disable cookies in your browser settings.

For more detailed information on cookies, we encourage you to review our Cookie Policy on our
website.
14. How We Use The Data

Your data you share with us or automatically collected from you are used as follows but not limited
to:
• Communicating with visitor or customers to the extent permitted by them,
• To monitor the technical aspects of the website of the BGC and to ensure that it works as required,
• To send you our publications,

• To send newsletters or notifications by electronic mail,
• To answer your questions and provide effective service,
• To inform you about our new services,
• Using various statistical evaluations, database creation and market research without revealing the
identity of visitors or customers,
• Identification of problems related to the system and the problems that may arise within the website
BGC urgently,
• Providing you with options in the direction of your choice and preferences, providing technical
support to you in case you encounter technical infrastructure problems,
• Taking technical and legal measures related to our products and services (eg preventing illegal
content sharing),
14.1. The Data Shared with Us via our Website

Through website or by registering in the electronic newsletter you can choose to share your
information with us through a variety of ways. You may share your personal data by e-mail,
telephone or by other ways. Sometimes your personal information can also be obtained from third
parties by BGC. This may be the disclosure of your personal information by one of our partner
companies, in the event that your Express consent is received by such companies.
We use the e-mail address to send electronic newsletters that you request. We will not use your e-mail
address for any other purpose. If you do not wish to receive our newsletters or other email messages, you can
unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email.

The data you choose to disclose to the public (such as to write comments, vote, scoring, giving
advice and expressing your thoughts) and sharing information or personal data that other visitors or
users can reach and can see (eg your photograph, your nickname) are considered to be disclosed by
you and we may use it for statistical, and informing purposes without your explicit consent. We do
not assume any responsibility for the disclosure of your personal data when used by third parties or
other sites.
14.2. The Data Shared with Us via our Website as Visitor

If you visit our Internet site, we may collect information about your IP address and the devices you
use. In other words, this information is gathered only for analysis and statistical purposes, without
allowing the identification of the persons.
15. Data Sharing
We do not sell, rent, trade or otherwise disclose personal information sent through our website.
Your personal information may be shared with service providers that continue to serve on behalf of the BGC
or BGC (for example, to manage your email distribution lists). These service providers are not authorized by
us to use or disclose personal information, except where necessary to serve or comply with legal
requirements on our behalf.

You can end this data sharing by changing your internet browser settings. Please refer to Article 6 of
this Policy for more detailed information.
16. Links Given to the Third Party Websites or Mobile Applications by our Website

We may link to third party internet sites, portals on our internet site. We do not, however, have any
responsibility for the application of the privacy policies of third parties involved in these sites. The
privacy policies of websites belonging to persons outside may be different from this policy. For this

reason, it is recommended that third parties examine privacy policies and policies for handling
personal data.
17. Protection of Privacy of the Data Shared with Us

We are aware of our responsibility to protect the information you entrust to us. We take precautions
to prevent unauthorized third parties or public disclosure of your personal data to keep it
confidential, to keep them confidential as trade secrets and to maintain the confidentiality of
confidential information.
17.1.

Security

As BGC; we hereby undertake to take the security measures including the protection of your
personal data in the light of current technological developments, including the security of databases,
servers, firewalls (security software), and the encryption of electronic mail information, as well as
the analysis of existing information and data values and risk situation, and to inform the owner of
the personal data and the competent administrative authorities as soon as possible if the information
of any user is stolen, deleted or changed from the system as a result of the cyber-attack by third
parties.
18. Data Collected via Cookies

Cookies ("Cookies") under this Policy apply to website operated by BGC,.
Cookies are are small pieces of data that are placed to the devices (computers, phones, tablets, etc.)
in order to improve the user experience, develop, optimize the site and offer more appropriate site.
Usage information of yours belong to the the internet site of BGC are obtained by mentioned
Cookies. Cookies make it easier to use the internet by storing status and preferences about a
website.
Cookies are not designed to receive data or any other personal information from the main memory
or electronic mail. Most browsers are designed to accept cookies in the first place, but users may
change the settings so that Cookies are not delivered or that a notification is sent when Cookies are
sent. The visitor or user is deemed to have given explicit consent to the use of the cookie unless it
changes these settings.
We may use technologies like cookies, we can place them on your device. In case you do not accept
the technology and packages such as the Cookies etc. you may not be able to perform the functions
you expected from the website of BGC or there may be problems.
19. Rights of Data Subjects

Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your
consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient.
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge
about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for
which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted.
You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further
questions on the topic of personal data.
When we sell or transfer all or part of our business or assets, we reserve the right to transfer the
information we have about you. In the event of such a sale or transfer, we will use reasonable efforts
to request the transferee to use the personal information you provide through this website in a
manner consistent with these Terms and Conditions.

20. Management of the Data

We undertake to erase, destroy or anonymize the data that our system does not require for the
operation of our system and that we do not have to keep the statutory obligation, or end the periods
foreseen to be stored in its blood, with the conditions and methods prescribed in the relevant
legislation.
With the support you give us, we keep your personal information up to date in the light of
technological possibilities. We are always available for you to apply us about your other rights and
claims arising from the Personal Data Protection Act and other applicable legislation, including
what personal data we hold about you in our databases via bgcpartners@hs02.kep.tr mail address.
21. Prevention of Electronical Communication

You may opt out by e-mail or instant messaging services that we send to you by using the methods
provided in the messages.
22. Changes in our Policy

Our policy is published on the internet address http://tr.bgcpartners.com/ to provide easy access
and information to our customers. BGC’s other policies, including the Policy, may be unilaterally
changed without prior notice to its users, subscriptions, or visitors.
Our policies are in force from the date of publication at http://tr.bgcpartners.com/ . For this
reason, we recommend that you follow Policy updates.
23. Communication Consent

By accepting and agreeing to this Privacy Policy, your consent is deemed to be given for the data
shared with us to be collected, stored, processed by Sirena Marine within the scope of the
abovementioned provisions.
24. Data Controller and Contact Information

Data Controller: BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.
Address: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:13 Levent/İstanbul/TÜRKİYE
Telephone: +90 212 339 42 00 (PBX)
E-mail: bgcpartners@hs02.kep.tr

