6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul
adresinde mukim Veri Sorumlusu Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin (“Veri Sorumlusu/Şirket”) Yatırımcılarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin
korunmasına ilişkin Politikaları http://www.parkelektrik.com.tr adresinde yer almaktadır.
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1994 yılında kurulmuş ve 1997 yılında
gerçekleştirdiği halka arz neticesinde halka açık ortaklık statüsü kazanmıştır. Şirket’in payları
1997 yılından beri Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmekte olup Şirket Sermaye Piyasası
Kurulu’nun gözetim ve denetimine tabidir.
A.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yürüttüğü faaliyetler esnasında hem mevcut hem de
potansiyel Yatırımcılarımızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddeleri gereğince bilgi edinme ve pay sahipliği haklarını kullanmaları esnasında kişisel
verileri aşağıdaki hallerde elde edilmekte ve işlenmektedir.
1.
Şirketimizin gerçekleştirdiği Genel Kurullar öncesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
tarafından Şirketimize Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri gereği, sahip olunan payların itibari değerlerini ve kimlik
bilgilerini içeren “Pay Sahipleri Listesi” iletilmektedir. Söz konusu liste Genel Kurul’un ilgili
düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Genel Kurul katılımcılarının pay
sahibi olup olmadıklarının kontrolü amacıyla kullanılmakta olup bu amaç dışında kullanımı söz
konusu olmamaktadır. Bu kişisel veriler; Şirketimiz tarafından veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülme hukuki sebeplerine dayalı
olarak işlenmektedir.
2.
Genel Kurul esnasında video kaydı yapılmak suretiyle elde edilen sesli görüntüler veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülme
hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
3.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü hattını aramak suretiyle Şirketimiz yetkilileri ile yapılan
görüşmeler esnasında veya sesli yanıt sistemine kayıt bırakmak suretiyle veya e-posta
vasıtasıyla tarafımızla kimlik ve iletişim verileri de paylaşılabilmektedir. Bu kişisel veriler,
Şirketimiz yetkilileri tarafından sizlerle iletişim kurulabilmesi, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülme hukuki sebeplerine dayalı
olarak işlenmektedir.
4.
Yatırımcıların sahip oldukları fiziki sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi
amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne başvuran kişilerin bilgilerinin Yatırımcı
Tazmin Merkezi’ne iletilmesi amacıyla hazırlanan teslim tutanaklarının düzenlenmesi
esnasında kişisel veriler elde edilmekte ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

B.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
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İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
Kişisel Veri kategorisi ve işlenen kişisel veriler esas alınarak; kişisel verileriniz Şirketimiz
tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla işlenecektir.
Kimlik Verisi (Ad Soyad, :
İmza, TCKN, Uyruk)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

İletişim Verisi (Telefon :
Numarası, E-posta adresi,
Adres. )

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Gerektiğinde Bilgi
Verilmesi,
Yatırımcı İlişkileri İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Finans (Payların Toplam
İtibari Değeri )
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Genel Kurul Video(Sesli
Görüntü) Kayıtları )

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Gerektiğinde Bilgi
Verilmesi,
Yatırımcı İlişkileri İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Gerektiğinde Bilgi
Verilmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

C.
KİŞİSEL
VERİLERİN
AKTARILABİLECEĞİ

HANGİ

AMAÇLARLA

KİMLERE

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak,
gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak
işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve
belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.
1.
Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarına veya danışmanlarına,
2.
Talep edilmesi halinde ilgili mevzuattaki bilgi verme yükümlülüklerine uymak amacıyla
Mahkeme, Savcılık, Emniyet ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi hukuken yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına,

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
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Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer
verilen haklara sahiptir:
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile
Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:
‐
İlgili kişi sıfatıyla http://www.parkelektrik.com.tr/basvuru-formu adresinde yer alan
Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Sultantepe Mahallesi
Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Park Elektrik
Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla
kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte, kvkk@parkelektrik.com.tr e-posta adresi üzerinden
veya
‐

Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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