
ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE

SANAYİ A.Ş. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
tarafından ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin 
verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek / sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile herhangi bir şekilde ilişki kuran gerçek kişilerin kişisel verilerinin 
gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına önem vermektedir.



ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileri: Adı soyadı, TCKN, uyruk, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası,       

İletişim Bilgileri: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, sosyal medya hesapları, 

Ödeme ve Finansal Veriler: Banka hesap numarası, fatura bilgisi, 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri: Ses, fotoğraf, görüşme ve kamera kayıtları, 

Özlük Bilgileri: Özgeçmiş, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, 

İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileri Unvan, meslek, mezun olunan okul, 

Aile ve Yakın Verileri: Adı soyadı, iletişim bilgileri; 

Demografik Verilerin: Eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve benzeri profil bilgileri; 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık verileri, adli sicil durumu ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,



Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında; her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres 
ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet) veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri 
düzenlemek; BDDK, TCMB ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer 
portföy yönetimi hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.



Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere BDDK, TCMB gibi 
kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraki olduğumuz grup ve grubun diğer iştirakleriyle; sermaye piyasası 
faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız yatırım kuruluşları ve finansal kuruluşlarla, hizmet alınan yada hizmet alınması planlanan 
gerçek ve/veya tüzel kişiler ile resmi/idari makamlarla paylaşılabilecektir.  

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

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

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

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

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

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.



Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen sorumluluklarını karşılayacak şekilde müşterilerini ve müşteri verilerini 
siber tehditlere karşı etkin bir şekilde korumak amacıyla en gelişmiş güvenlik teknolojilerini kullanmaktadır. ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK 
TEKNOLOJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ nde saklanan müşteri kişisel verilerine erişim sadece tanımlı süreçlere göre yetkilendirilmiş personel 
tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Hassas ve kritik verilere erişim için denetim izleri oluşturulmaktadır. İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 
zorunlu tutulan risk değerlendirmeleri ile alınan önlemler sürekli değerlendirilmektedir. Uygulamaya alınan önlemler minimum olarak mevzuat 
hükümleri kapsamında tanımlanmış test çalışmaları ile değerlendirilmedir. Böylece ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ’ nde saklanan hassas ve kritik verilerin güvenliği makul bir şekilde sağlanmaktadır. 



Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talep ve şikayetleriniz için bize info@altuncapital.com adresinden veya kurumumuzun

0212 284 24 34 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.



1- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 


2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ 


3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 


4- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  


5- ALINAN KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA KOŞULLARI 


Saygılarımızla, 


ALT CAPİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


