İSTANBUL Varlık
İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA
METNİ
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (“İstanbul Varlık” veya “Şirket”) olarak müşterilerimizin güvenliğine önem
veriyoruz. Bu kapsamda, bu aydınlatma metni şirketimiz tarafından 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu"nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. İstanbul Varlık
tarafından kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği konusunda daha detaylı bilgi almak için lütfen
http://www.istanbulvarlik.com/ adresinde yer alan İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

1. Kişisel Veriler
KVKK’da kişisel veriler, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde
tanımlanmıştır. Ancak aşağıdaki bilgiler kişisel veri olarak kabul edilebilir ve İstanbul Varlık sizin bu
bilgilerinizi toplayacaktır:
Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, resim,
görüntü ve ses kayıtları, IP adresi, e-posta adresi, etkileşimde bulunduğu kişiler ve adres bilgisi.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz İstanbul Varlık ile kurduğunuz ilişkinin niteliğine göre kanunlarda açıkça öngörülmesi,
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli
olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla
meşru menfaatlerimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın bulunması hukuki
sebepleri kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz sayılan bu hukuki sebepler çerçevesinde sizlerin
beyanları üzerine Genel Müdürlük, Çağrı Merkezi vb. kanallar aracılığıyla, yasal mevzuat sınırları
içerisinde İstanbul Varlık ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Risk Merkezi,
Uyap v.b) aracılığıyla elde edilebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
İstanbul Varlık tarafından kişisel verileriniz İstanbul Varlık’ın bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt
yapılarının kurulması ve yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi,
muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetlerin kurgulanması, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe
ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iş ortağı hukuk büroları ile kurulan ilişkilerin yönetimi, müşteri hizmetleri
süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme
hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteriye özel
indirim ve hizmetlerin sunulabilmesi, etkinlik yönetimi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, mevcut
verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, İstanbul Varlık’ın kanuna dayalı meşru
menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kamu ve
özel hukuk kişilerine mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde
işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar
dahil olmak üzere İstanbul Varlık ile olan iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi
hususlarında İstanbul Varlık’a veya İstanbul Varlık adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ve iş
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ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel
kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. İstanbul Varlık, kişisel verilerinizin paylaşıldığı
durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer
alan hükümlere uygun şekilde ve Kanun’un 8’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, genel müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimiz tarafından, internet, telefon veya elektronik
işlem platformu gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve Bu Hakların Kullanılması
Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://www.istanbulvarlik.com/
adresinde yer İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen
yöntemlerle İstanbul Varlık’a iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her
halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:










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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talep ve şikayetleriniz için lütfen bize
info@istanbulvarlik.com adresinden veya Kurumumuzun 212 386 06 51 / 212 924 31 47 / 212 386 80
00 / 212 386 06 64 numaralı telefonlarından ulaşın.
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