AYDINLATMA BİLDİRİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun (“KVKK”)
10.maddesi uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması, ve güvenliğinin sağlanmasına büyük
önem vermekteyiz.
Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 10.maddesinde öngörülen
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin toplanma
yöntemleri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişi ve kuruluşlar ve aktarılma amaçları ile veri
sahibi olarak haklarınız konusunda işbu Aydınlatma Bildirimi ile sizleri bilgilendirmek isteriz.
1)Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Vakıf GYO A.Ş olarak kişisel verilerinizi: a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, gayrimenkul ürünleri ile ilgili
hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, bu
hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, ve kampanya faaliyetlerinin yapılması
b)yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, c) kurum içi koordinasyon, iş birliği ve
verimliliğin sağlanması, d) Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması e) elektronik ve fiziki tüm ortamlarımızın
güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, f) kanuna ve sözleşmelere aykırılıkların
soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi, g) SPK, MASAK, GİB, Hazine
Müsteşarlığı ve diğer kurumlarca öngörülen bilgi, saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz
olarak sürdürülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
2)Kişisel verileriniz toplama yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz, mevcut sözleşmeler, şirket internet sitemiz, grup şirketleri veya
anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimizce, bu Bildirimin (1) nolu bölümünde sayılan amaçlarla sınırlı
olarak, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5, 6, 7 ve 8’inci
maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve
saklanmaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve
verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bunların muhafazasını sağlamak
amacıyla Kanun’un 12 inci maddesi uyarınca gerekli güvenlik önlemleri almaktayız.
3)Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar
Kişisel verileriniz; Şirketimizin hissedarları ve bunların iştirakleri ve kuruluşlarına,
çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketin iş
birliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve destek hizmet kuruluşları ve anlaşmalı
kuruluşlara, SPK, MASAK, GİB gibi otoriteler, bakanlıklar ve yargı mercileri gibi kamu
kurum ve kuruluşları ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
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4)Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız
KVKK’nın 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi
bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e. KVKK’nin 7.maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini
ya da anonim hale getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen
haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde bu talebinizi kimliğiniz ve
kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte Şerifali Mah.
Bayraktar Bulvarı Nutuk Sok No:4 Ümraniye/ İSTANBUL adresine bizzat veya noter
kanalıyla veya www.vakifgyo.com.tr adresinde yer alan İletişim sayfasından iletebilirsiniz.
Veri sahibi olarak haklarınızı Şirketimize yöneltmeniz açısından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından farklı yöntemler belirlendiği takdirde başvurularınızı hangi şekillerde
iletebileceğiniz Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır. Talepleriniz kural olarak ücretsiz
sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep
edilebilecektir.
5)Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesi gereği tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin
Şirketimizce on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz
yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; Şirketimiz hizmetlerinin
iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz analiz ve
değerlendirmelerin yapılabilmesi için Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda anonim
hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz
üzerine silinecektir.

