
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA                                                           

BİLGİLENDİRME  

I. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi uyarınca 

Şirketimiz ING Menkul Değerler Anonim Şirketi yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde ilgili kişiler 

açısından “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

(SPKn) 37 nci maddesinde sayılan yatırım hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek üzere Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir aracı kurumdur. 

i. Müşterilerimizin kişisel verileri, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca SPKn’nun 37 nci 

maddesinde sayılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yerine getirebilmesi 

amacıyla işlenmektedir.  

ii. Müşterilerimizin kişisel verilerin gizliliği esastır. Bununla birlikte, KVKK uyarınca kişisel veriler, 

Müşterilerimizin bu konuda yazılı izinleri olmadıkça ancak yasayla açıkca yetkilendirilmiş olan 

kurum ve kuruluşlara, ilgili yasalardaki belirlenmiş olan yöntemlerle aktarılabilir. 

iii. Müşterilerimizin kişisel verileri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suc ̧ 

Geliṙleri̇nin Aklanmasının Önlenmesii Hakkında Kanun, 4208 sayılılı Kara Paranın Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözlü olarak, elektronik 

yöntemlerle, ve/veya yazılı belge alımı yöntemiyle toplanmaktadır. 

II. KVKK m.11 hükmü uyarınca ilgili kişilerin “Veri Sorumlusu” olan ING Menkul Değerler A.Ş’ne 

şahsen başvurarak kendisiyle ilgili ; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

 

(*) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca 

müşterilerimize ve ilgili diğer kişilere yapılan bildirimdir.  


