AÇIK RIZA BEYANI VE MUVAFAKATNAME
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ilgili hükümlerine uygun
olarak bilgimize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde;


“Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.” ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya
elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar
da dahil olmak üzere kimlik, adres, iletişim bilgilerimin, İban, T.C Kimlik No,
Vergi ve SGK sicil numaram ve İban Bilgilerimin ve AGİ’ye esas bilgilerimin ve
sair her türlü kişisel verinin ve özel nitelikli (sabıka kaydı ve sağlık raporu)
kişisel verilerimin, “Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş ” tarafından kağıt
üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak
olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi; personel şahsi sicil dosyalarının, iş ve
hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, sgk ve vergi işlemlerinin takibi, maaş
ödemeleri, ödeme izin ve sair özlük haklarına ilişkin işlemlerin takibi, Hazine
ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK ve sair resmi, kurum ve kuruluşlara
yapılması

zorunlu

olan

bildirimlerin

yapılabilmesi,

ekspertiz

işlerinin

planlanması ve icrası, bu anlamda şirketinizin hizmet sunduğu finans kurum
ve kuruluşları ile sair diğer gerçek ve tüzel kişilere sunulacak hizmetlerin
planlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kişi ve
kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilebilmesi, finans ve muhasebe
işlemlerinin takibi, çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları
hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya icrası, disiplin
işlemlerinin

takibi,

bilgi

güvenliğine

denetlenmesi,

müşteri

şikayetlerimin

karşılanması,

kullanılması,

ekspertiz

ilişkileri

ilişkin

süreçlerin

süreçlerinin

doğabilecek

raporlarının

geliştirilmesi

yürütülmesi,

uyuşmazlıklarda

hazırlanması,

talep
delil

şirketiniz

ve
ve

olarak

tarafından

yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleriniz/çözüm
ortaklarınız tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla şirketiniz ve/veya şirketinizce tayin

edilen

veri

işleyen

tarafından

tutulabileceğini,

işlenebileceğini,

kullanılabileceğini, aktarılabileceğini,



İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla,
Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, TDUB
(Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği), TÜİK gibi kurum, kurul ve birliklere, ve
bankaların ekspertiz alt yapısında kullandıkları İNVEX sistemine (Ekspertiz
raporunun hazırlanabilmesi için),

kanunen yetkili diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve
yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, şirketinizin
birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu
hususta açık rızam olduğunu,



Şirketinizin hizmet sunduğu veya hizmet aldığı yurtiçinden ve yurtdışından 3.
kişilere, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere, kamu ve özel sektöre ait
kurum

ve

kuruluşlara

gerekli

güvenlik

tedbirlerini

aldırmak

kaydıyla

aktarılabileceğini ve kişisel verilerin bu kurum, kuruluş ve 3. kişiler tarafından
da işlenebileceğini,


E mail, yazı, faks, SMS ve sair yollarla şirketinize ulaşan talepler, form
doldurulması, fotoğraf çekimi, gerektiğinde kamera çekimleri, telefon, internet
sitesi,

veri

entegrasyonu

ve

sair

yollarla

veri

toplama

işlemi

gerçekleştirileceğini,


Tüm bu amaçlarla yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere SMS, telefon,
internet, e-posta ve sair yollar ile tarafımla iletişime geçilebileceğini,



Kişisel verilerimin, Hukuki ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğün yerine
getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın

tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir
sözleşmenin

kurulması

veya

ifasıyla

doğrudan

doğruya

ilgili

olması

nedenleriyle kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı
süre boyunca veya şirketinizin meşru menfaatinin söz konusu olduğu
durumlarda, kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla saklanabileceğini,
Kimlik bilgilerimin, adres bilgilerimin, iletişim bilgilerimin ve sair kişisel
verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen
genel

ilkelere

uygun

şekilde

işlenebileceğini;

elde

edilebileceğini,

kaydedilebileceğini,

işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya

elektronik

güvenli

ortamda

bir

şekilde

depolanabileceğini,

muhafaza

edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata
uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini,
sınıflandırılabileceğini,

işlenebileceğini

ya

da

verilerin

kullanılmasının

engellenebileceğini; hususlarında Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK
Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.


Bununla birlikte 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye
göre; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimin
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya
yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok

edilmesini

isteme

ve

bu

kapsamda

yapılan

işlemin

kişisel

verilerimin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun
ortaya çıktığını düşünüyorsam buna itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna
aykırı

olarak

işlenmesi

sebebiyle

zarara

uğramam

halinde

zararımın

giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu, ilgili işlemlerin ayrıca bir
maliyet

doğurması

halinde,

Banka

tarafından

Kişisel

Verileri

Koruma

Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabileceğini ve bu hakları kullanmak
için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma
yönelik açıklamaları da içeren talebimi yatirimdegerleme@hs01.kep.tr veya
Birlik Mahallesi 457. Sokak No: 5/5

Çankaya ANKARA

adresine yazılı

başvuru ile iletme hakkına sahip olduğumu biliyor ve kabul ediyorum.
Ayrıca, şirketiniz ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel
olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri şirketinize
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Veri Sahibi
Ad Soyad
Adres

