KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Efes Varlık Yönetim A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca
kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm
planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10.
maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin
işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına
işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı sizlerin bilgisine sunmaktayız.
2.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları
Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,


















İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve
yönetilmesi,
Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve
icrası,
Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve
onların - talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,
Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
Veri tabanlarının oluşturulması,
İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların
giderilmesi,
Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve
talep ve - Şikâyet yönetiminin sağlanması,
Etkinlik yönetimi,
İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

3.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler
Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve
9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak
kaydıyla, İş Bankası Grubu’nun diğer şirketlerine, Finansal Kiralama, Factoring ve
Finansman Şirketleri ve mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer kurum ve kuruluşlar ile Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ,
BDDK, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar diğer üçüncü kişilere,

sözleşmeli hukuk bürolarımıza, Efes Varlık Yönetim olarak, kişisel verilerinizi, gerekli
güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya
diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye
uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda;
teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif
yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme,
talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz
ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından
görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.
5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:










Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kşisel 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,
Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde,
bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhanize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi
şirketimizin 216 538 41 00 numaralı hattını arayarak, 216 680 16 48 numaralı hattına faks
göndererek ya da info@efesvarlik.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza ile
iletebilirsiniz.

