KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami
hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan
kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine
büyük önem vermekteyiz.
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve
mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN VE NE İÇİN KULLANIYORUZ?
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı
Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla
sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
 Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer
bilgilerinizi kaydetmek,
 İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
 Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamlarda işlemlerinizi
tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, MASAK, SPK ve TCMB gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan
kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve müşteri olma amacınız
dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif
faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri
gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi,
Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, pazar
araştırması yapmak;
 İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük
binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
 Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği
süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine
getirmektir.
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3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR
Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu
makamlarına, ana hissedarımız ve iştiraklerimize ve verilerin korunması amacıyla gizlilik
sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında
bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, gizlilik sözleşmeleri
ile güvence altına aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri
yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizin müşteriler ile yaptığı ikili sözleşmeler, anketler, internet sitesi,
çağrı merkezi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK
tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.
5. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya
kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca,


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi
kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını;
 Yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı
ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek;
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi
halinde güncellenmesini;
 İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya
da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.
kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız,
Şirket'in mevzuattan ve işbu Form’dan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.
Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının
gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme
hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.troypm.com internet adresinde
yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak troykiymetlimaden@hs03.kep.tr mail
adresine iletebilir ya da merkez adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun
usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvurulan reddetme hakkı saklıdır.
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