EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN HİSSEDAR/ORTAK
AYDINLATMA METNİ
1. Amaç
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (“Şirket”), hissedarlarına/ortaklarına ait kişisel
verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat
hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.
Şirketimizin hissedarı/ortağı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya
Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla,




Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde,
Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel
halini koruyarak,
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun
öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK
Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle
uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü
Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.
Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, hissedarlara/ortaklara ait kişisel veriler şunlardır:
Kimlik Verisi
Diğer Veriler

Kişisel Verinin İçeriği
Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, imza/paraf bilgisi, uyruk
bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet bilgelerini içeren
ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf.
Toplam nominal değer, toplam sertifika adedi, başlangıç seri no., bitiş seri no, küpür
değeri, tertip grubu, MKK Sicil Numarası, ISIN kodu Bilgileri.

Şirketimiz, gerek Şirket ile hissedarlık/ortaklık ilişkinizin kurulmasından önce gerekse kurulmasından
sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileri, fiziksel veya elektronik ortamda
elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel
veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.
3.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir.
 Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi nezdinde
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Şirket
Yatırımcı İlişkileri iş süreçleri çerçevesinde yatırımcı faaliyetlerinin yürütülmesi,
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek
olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarılması
Kişisel Verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları
ile ve ayrıca Şirket Yatırımcı İlişkileri iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket ana hissedarı, diğer
grup şirketleri ve hissedar raporu hazırlanması için ilgili hizmet sağlayıcılara yurt içine ve yurt dışına
aktarılabilmektedir.
5. Sahip Olduğunuz Haklar
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki
konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla
gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi,
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan
ücret tarafınıza iade edilir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak
veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

