ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (“Aktif Bank veya Banka”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin
temel hak ve özgürlüklerini koruyarak hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Bankamıza ait yerleşkeler, binalar, ofisler, fuarlar, etkinlik alanları ve
benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri
olduğu, bu verilerin verilerin hangi amaçlarla işlendikleri, verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflar ve haklarınıza ilişkin sizleri
bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankamızı ziyaretiniz esnasında; kimlik ve İletişim
bilgileriniz, CCTV (Kapalı Devre Televizyon) kamera sistemi kayıtları, ziyaretçi kayıtları, ziyaret amacı, binaya giriş ve
çıkış kayıtları gibi Banka yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler, hizmet kalitesinin ölçülmesi amacı ile yapılan görüşme
kayıtları, ziyarete ilişkin talep, şikayet ve değerlendirmeleriniz; Bankamız binasında ziyaretçilere ilişkin güvenliğin
sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması, kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin
alınması, misafirlerin karşılanması ve irtibat kurulması, ziyarete ilişkin talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,
Bankamızın tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi /
kuruluşlar: Toplanan kişisel verileriniz; ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri,
bağlı ortaklıklara, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, kolluk kuvvetlerine, idari ve adli makamlara aktarılabilmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Toplanan kişisel verileriniz; ana
hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıklara, hizmet aldığımız, işbirliği
yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere,
kolluk kuvvetlerine, idari ve adli makamlara aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Aktif Bank, kişisel verilerinizi Bankamıza ait yerleşkeler, binalar, ofisler, fuarlar,
etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz ve
çıkışınız esnasında tutulan ziyaretçi kaydı ve yerleşkemizde yer alan kameralar aracılığıyla toplayabilmektedir.
Hizmet binalarımız ve şubelerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi
bekleme alanı, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, asansörler ve açık ofis hizmet alanında bulunan toplam 501
adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve iş sağlığı ve güvenliği bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı
yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimlerimiz tarafından denetlenmektedir.
Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında
aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.
Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru”
başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi www.aktifbank.com.tr internet sitemizde yer alan “Veri Sahibi
Talep Formu”nu doldurarak genel müdürlük ve şubelerimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla genel
müdürlüğümüze ulaştırabilir veya aktifbank@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla ya da
Bankamıza daha önce bildirilen ve Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile
kvkk@aktifbank.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

