İZMİR TİCARET BORSASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
AYDINLATMA METNİ

İzmir Ticaret Borsası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri
sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri
kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
1- VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) İzmir Ticaret Borsası (“Borsa”)
veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
Unvan

: İzmir Ticaret Borsası

İnternet

: https://itb.org.tr/

Telefon

: +90 (232) 425 13 70

E-Posta

: kvkk@itb.org.tr
: Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/A

Adres
Konak/İzmir

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
a) BÜLTEN KAYDI ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Bülten Kaydı aracılığıyla işlenen veriler bakımından bu kapsamda daha önceden bülten kaydı
oluşturmanız suretiyle temin edilen ve aşağıdaki tabloda sıralanan kişisel verileriniz
işlenmektedir.
VERİ

KATEGORİ

Ad - Soyad

Kimlik Bilgisi

E-Posta

İletişim Bilgisi

Telefon

İletişim Bilgisi

Firma Adı

Özlük Bilgisi

3- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ
a) BÜLTEN KAYDI ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kişisel verileriniz tarafınızla iletişime geçilmesi, Borsa’nın bilgilendirmelerinin
gerçekleştirilmesi, basın bültenleri ve haberlerin paylaşılması gibi tarafınızla iletişim
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kurulması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-d maddesi uyarınca alenileştirme ve 5/2-f
maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebi uyarınca elektronik ortam aracılığıyla
işlenecektir.
4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ
Bülten kaydı aracılığıyla işlenen kişisel veriler bakımından kişisel verileriniz, yukarıda sayılan
amaçlar doğrultusunda Borsa nezdinde ilgili departman ve birimler ile paylaşılmakta olup talep
halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ve bülten yayını yapmamızda teknik alt yapıyı sunan iş
ortaklarımızla Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.
İşlenen veriler ve bilgiler, yasal süresi sona erdiğinde veri sorumlusu tarafından uygun görülecek
yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir. Bülten listesinden çıkmak
istediğinizde tarafınıza yeniden kayıt yapılma isteğinizi tarafımıza bildirene dek tekrar e-posta
gönderilmeyecektir.
5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARINIZ
Kanun’a göre veri sahiplerinin,
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
● İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı
kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
● Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
● Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı
kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
● Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.
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Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.itb.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz
İzmir Ticaret Borsası Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, İzmir Ticaret Borsası merkez adresine yazılı olarak
gönderebilir veya kvkk@itb.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek
tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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