
 

 

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (“ÜNLÜ & Co”) olarak müşterilerimizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, 
bu aydınlatma metni şirketimiz tarafından 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun (“KVKK” veya 
“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. 

1.   KİŞİSEL VERİLER 

KVKK’da kişisel veriler, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde 
tanımlanmıştır. Ancak aşağıdaki bilgiler kişisel veri olarak kabul edilebilir ve ÜNLÜ & Co sizin bu bilgilerinizi 
toplayacaktır: 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ,  ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLERİ 
Kuruluşumuz tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıda verilmiş olup bu kişisel verilerin elde edilme 
yöntemleri: internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları  olup 
yine bu kişisel verileriniz. KVKK’nun 5. Maddesinde sayılan Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülük, 
Meşru Menfaat, Sözleşmenin Kurulması ile doğrudan ilgili olması hukuki sebeplerine dayalı olarak 
işlenmektedir. İşlenen Kişisel verileriniz ise; Ad Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, Anne – Baba adı, 
İmza Örneği/Beyannamesi, Adres, Telefon & Cep Telefon numarası, e-posta adresi, faks, IP adres bilgisi, meslek 
bilgisi, kamera kayıtlarından ibarettir.  

 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz yalnızca Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, 
acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin 
mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin 
temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin 
takibi ve yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / 
denetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi ile bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü şekilde işlenmektedir. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar 
dahil olmak üzere ÜNLÜ & Co ile olan iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında 
ÜNLÜ & Co’ya veya ÜNLÜ & Co adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar / tedarikçiler, topluluk şirketleri 
ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel 
kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. ÜNLÜ & Co, kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda 
verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan 
hükümlere uygun şekilde ve Kanun’un 8’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde 
işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz genel müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimiz tarafından, internet, telefon, faks veya elektronik 
işlem platformu kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilir. 
 
 
 
 



 

 

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.unlumenkul.com/kisisel-
verilerin-korunmasi-ve-islenmesi/ adresinde yer alan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması 
ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ÜNLÜ & Co’e iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün 
olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

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

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

Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talep ve şikayetleriniz için lütfen bize 
news@unluco.com adresinden veya Kurumumuzun (212) 367 36 36 numaralı telefonundan ulaşın. 

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK  İSTERSENİZ 

Yukarıdaki haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden ÜNLÜ & Co’ya bildirmiş 
olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ÜNLÜ & 
Co’ya iletebilirsiniz. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin 
aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. Aşağıdaki adresteki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak 
talebinizi iletebilirsiniz. 

https://www.unluco.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi/  

 
 
 

BAŞVURU 
YÖNTEMİ 

Yazılı 
Olarak 
Başvuru 

Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) Yoluyla 

Sistemimizde 
Bulunan 

Elektronik Posta 
Adresi ile Başvuru 

Faks Yoluyla 
Başvuru 

BAŞVURU 
ADRESİ 

Ahi Evran Cad. 
Polaris Plaza 
No.21 B Blok Kat 
1 Maslak 34485 
Sarıyer-İstanbul 

unluyatirimholding@hs03.kep.tr news@unluco.com  (212) 346 10 40 

BAŞVURUDA 
GÖSTERİLECEK 
BİLGİ 

Zarfın/tebligatın 
üzerine “Kişisel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu 
Kapsamında Bilgi 
Talebi” 

E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

E-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu Bilgi 
Talebi” 
yazılacaktır. 

Talebin üzerine 
“Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi 
Talebi” 
yazılacaktır. 


