Sayın Müşterimiz,
07.10.2016

Acar Menkul Değerler A.Ş. olarak, müşterilerimizin bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin
gizliliğine büyük önem veriyoruz.

İş bu bilgilendirme; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş olan başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında,
kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri
bilgilendirmek için yapılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

Acar Menkul Değerler A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek,
sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda
üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

1. Kişisel verinin tanımı:

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, vs.) olmak
üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü
gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade
etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
Aracı Kuruluş olarak sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak
gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik,
adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik
ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili
mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve
bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine
getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK,
MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım
hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği
yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer
3. kişilerdir.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, saklanması ve güvenliği:

Kişisel verileriniz; ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabileceği gibi ;
üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. İnternet sitemize müşteri
kullanıcı adı ve şifresiyle girildiğinde IP ve zaman girişleri sistemimizde saklanır. Kişisel
veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Yatırım ihtiyaçlarınızın
belirlenmesi, sözleşmelerinizin yenilenmesi ve yeni sözleşme ihtiyaçlarınızda size daha çabuk
hizmet verilmesi amacıyla, işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve
yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya
mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.
Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka
aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

4. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok
edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahipsiniz.

*Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

