HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR, YATIRIMCILAR, PAY SAHİPLERİ İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket veya HUB GSYO”) halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“SPK”) ve ilgili diğer kurumların Mevzuat ve uygulamalarına tabi olup, payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa”)
işlem görmektedir. Şirketimizle iş, pay sahipliği, yatırımcı ilişkiniz gereği genel nitelikli kişisel verilerinizi (örneğin ad, soyad,
T.C. Kimlik Numarası, MKK Sicil No, e-posta adresi, adres bilgileri, cep telefonu numarası, doğum tarihi) ve özel nitelikli
kişisel verilerinizi (Şirketimizde sahibi olduğunuz pay bilgileriniz, genel kurul toplantılarına katılımınıza ait video ve ses
kayıtlarınız gibi) Şirketimizle paylaşmaktasınız. Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışmalarının yürütülebilmesi veya yasal
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için bu kişisel verileriniz kaydedilmekte, saklanmakta, güncellenmekte veya
gerektiğinde ilgili kurumlara aktarılmakta, Mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanmakta ve KVKK’da sayılan
şekillerde işlenebilmektedir.
07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi
konusunda ilgililerin riayet etmesi gereken bazı usulleri düzenlemektedir. KVKK gereği, veri sorumlusu olarak Şirketimizin,
kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma yükümlülüğü söz konusudur.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Buna göre, kişisel verileriniz,
l-) Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışmaları kapsamında;
•

23.01.2014 tarih ve 28891 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nde tanımlanan “içsel
bilgi”ye ilişkin hükümler kapsamında Şirketimiz içsel bilgilerine erişimi olanların, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne (“MKK”) bildirilmesi, kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi,

•

Genel Kurul toplantılarının ve bu kapsamda yapılması gereken işlemlerin yürütülmesi,

•

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışmalarının yürütülmesi,

•

Gerektiğinde sizinle posta, faks, telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurulması,

II-) Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında:
•

SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Borsa, Ticaret Sicil Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına bildirim yapılması,

•

Elektronik Genel Kurul yükümlülüğümüzü yerine getirmek için genel kurullarda kamera ve ses kayıtlarının yapılması,
bunların muhafaza edilmesi,

•

Genel Kurul toplantılarına ait pay sahipleri listesinin, hazirun cetvellerinin, tutanakların oluşturulması, ilgili kurum ve
kişilerle paylaşılması (Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Şirket yöneticileri, Şirket avukatları, Bakanlık
Temsilcisi, Toplantı Başkanlığı gibi), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Şirket internet sitesinde,
Şirket Bilgi Toplumu Hizmetleri portalında yayımlanması,

•

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yatırımcılarla olan yazılı ve sözlü ilişkilerinin yürütülmesi, görüşmelerin kaydedilmesi ve
Şirket yöneticilerine veya yasal talep halinde ilgili kamu kurumlarına (SPK, MKK ve diğer) raporlanması ve benzeri
amaçlarla KVKK kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Yukarıda sayılan amaçlarla ve benzer hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işe giriş veya göreve başlama, görev değişikliği,
Şirket içsel bilgilerine erişim durumunuz, genel kurullara katılımınız sırasında bizzat tarafınızdan, Şirket internet sitesinden,
MKK tarafından raporlanan Pay Sahipleri Listesi’nden ve diğer kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
toplanabilmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu,
Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü, Bakanlık Temsilcisi, MASAK gibi
kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilerine, Şirket avukatları, noter gibi özel hukuk kişilere/kurumlara, Şirket yöneticileri,
yurt içinde bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılabilecektir.
KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak,
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

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

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEĞİNİZ VERİ SORUMLUSU
KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile HUB GSYO‘ya
iletebilirsiniz.
Başvurunuzu yazılı olarak HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş
Merkezi No.6/1 Şişli İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir,
0 (212) 963 00 21 numaralı hattımızdan bizi arayabilir, 0 (212) 963 00 69 numaralı faksımıza faks gönderebilir ya da
info@hubgsyo.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin bu
bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

