KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.(NOORCM)Veri Sorumlusu olarak
kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı
gösterir ve üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerinizin izinsiz veya kötü niyetli kullanılmasının
engellenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak bu konuda en iyi gayreti sarf eder.
NOORCM, hizmet almak için bildirdiğiniz veya tarafımızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel
verilerinizi; uymakla yükümlü olduğu kanunlar ve ilgili diğer mevzuat kapsamında bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, yatırım hizmet ve
faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi size sunmak ve ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız
durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmek amacıyla, sözleşme ilişkimizin devamı
ya da ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmüş ise bu süre ile sınırlı olarak işlemektedir.
Kişisel verileriniz, yasal olarak yetkilendirilmiş SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi
ilgili kamu tüzel kişileriyle ve yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren
üçüncü kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; aracılık /
acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlerle paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz yazılı, sözlü, elektronik işlem platformları ve diğer elektronik yollar vasıtasıyla
toplanabileceği gibi üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir.
Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini,
talep etme hakkına sahipsiniz.
Söz konusu hakları kullanabilmeniz için; Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’ doldurmak suretiyle;




Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak teslim edebilir,
İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine
gönderebilir,
Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da NOORCM müşterisi olmanız halinde
Kurumumuzda
kayıtlı
elektronik
posta
adresini
kullanmak
suretiyle
kvkkbasvuru@noorcm.com.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

*Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak
olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi
bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.

