ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ İŞLEMLERİ
HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”)
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Arzum Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Halka Arz işlemleri dâhilinde aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Yapı Kredi Yatırım tarafından işlenme amaçları konusundaki detaylı bilgilere,
www.ykyatirim.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” dahilinde halka arz
işlemlerin gerçekleştirilmesi, yatırım süreçlerinin planlanması veya icrası ve bu konudaki yasal
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (“Amaçlar”) amaçlarıyla, Yapı Kredi Yatırım tarafından işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda Sermaye Piyasası
Kurumu, Borsa İstanbul ve kanunen yetkili diğer kamu kurumlarına Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak
aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” dâhilinde, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda çağrı
merkezi, genel müdürlük, şube, ATM, faks, iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet ve
internet sitelerimiz vasıtasıyla elektronik veya fiziki kanallar üzerinden toplanmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika’da düzenlenen yöntemlerle Yapı Kredi
Yatırım’a iletmeniz durumunda Yapı Kredi Yatırım talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

