
Kişisel Verilerin Korunması 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEYANI 

 Değerli Müşterilerimiz, 

Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda 
verilerinizi 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun” olarak anılacaktır) öngörülen usul ve esaslar ile 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklıyoruz. 

Kanun kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği 
yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz Platon Financial 
Advisory and Strategy Consulting Services Ltd. tarafından, yasal mevzuatın gerektirdiği 
müddet boyunca sizlere daha iyi hizmet sağlamak, hizmetlerimize ilişkin bilgilendirme amaçlı 
iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek 
amaçlarıyla işlenebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte 
çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya 
yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta 
şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına 
aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. 

Bilgilerin korunması ile ilgili Bilgi Güvenliği Politikamız ve Gizlilik politikamız hakkında 
bilgilere “www.platonfinancial.com.tr" adresinden ulaşabilirsiniz 

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan 
Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen 
müşterilerimiz; 

• Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların 

düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini 
talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin 
silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım 
yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 
• Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar 

çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. 

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi internet sitemizde bulunan Müşteri Hizmetleri İletişim Formunu 
doldurarak ya da iletişim numaralarımızı arayarak Şirketimize her zaman aktarabilirsiniz. 

Platon Financial Advisory and Strategy Consulting Services Ltd. 
info@platonfinancial.com 
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