Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin
Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)
(birlikte “Veri Koruma Kanunları”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
(“Mavi”/”Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında
işbu metin ile bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır..
Bu metinde:
•
•

•

Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sahip olan gerçek kişi olmanız,
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmış olmanız veya yatırım
yapmamış olmakla birlikte bu araçlara yatırım yapmayı değerlendiren gerçek kişi yatırımcı veya
tüzel kişi yatırımcının yöneticisi veya temsilcisi olmanız ile Mavi’yi takip eden yatırım analisti
olmanız,
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sahip olan kişileri temsilen genel kurul
toplantılarına ve benzeri diğer toplantı ve görüşmelere katılmanız ve/veya oy kullanmanız
halinde kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

www.mavicompany.com adresini ziyaret etmeniz halinde çerezler kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret
ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil
bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Site'yi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız
tarafından yüklenir ve Site'ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında
yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site'yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza
herhangi bir zarar vermezler. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www.mavi.com/cookieterm da yer
alan çerez politikasına bakınız.
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ilgili yasalara uygun şekilde ve bu düzenlemelerde belirtilen
işlenme amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sahip olan gerçek kişi olmanız halinde;
Mavi tarafından ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarına sahip olan kişilerin takibi ve kayıtlarının
tutulması, genel kurul toplantısına katılabilecek olan kişilerin belirlenmesi, bu toplantıların ve
görüşmelerin gerçekleştirilmesi, bu toplantılarda kullanılan oyların sayılması, toplantı tutanaklarının ve
katılımcı listelerinin oluşturulması, tescil ve benzeri diğer yasal yükümlülükler ile Mavi’nin sermaye
piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ad soyad, TCKN,
uyruk verileriniz ile adres bilgileriniz, sahip olunan sermaye piyasası araçlarının itibari değeri ve yüzde
oranını, toplantılara katılım ve toplantılarda kullandığınız oy bilgisi ile sunmuş olduğunuz şerhleri ve
beyanları, sormuş olduğunuz soruları ve yapmış olduğunuz değerlendirmeleri, bu toplantılara fiziken
katılım halinde ek olarak imzanızı ve kimlik kartınızın fotokopisinde bulunan bilgileri “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak,

Turquality program süreçleri kapsamında yetkili kamu kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
amacıyla ad soyad, TCKN, uyruk, imza, adres ve sahip olunan sermaye piyasası araçlarının itibari değeri
ve yüzde oranı bilgilerini “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak
işlemekteyiz.
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmış veya yapmamış olmakla
birlikte bu araçlara yatırım yapmayı değerlendiren gerçek kişi yatırımcı veya tüzel kişi yatırımcının
yöneticisi veya temsilcisi olmanız veya Mavi’yi takip eden yatırım analisti olmanız halinde;
Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Mavi tarafından ihraç
edilmiş olan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmış veya yapmayı değerlendiren kişilerin
kayıtlarının tutulması, bu kişilerin Mavi tarafından organize edilen bilgilendirme amaçlı görüşme,
toplantı ve benzeri organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla ad soyad, telefon numarası, e-posta
adresi, şehir ve ülke bilgilerinizi, görüşmelerde sormuş olduğunuz soruları ve yapmış olduğunuz
değerlendirmeleri, Mavi’yi takip eden yatırım analisti olmanız ve web yayınlarına aktif katılım
sağlamanız halinde bunlara ek olarak sonradan yazılı hale getirilerek yatırımcı ilişkileri sayfamızda
yayınlanmak üzere ad, soyad, e-posta ve telefon, aracı kurum bilgileriniz, Webinarlara katılmanız
halinde çözümlenerek internet sitemizde yayınlanmak üzere ses kaydı verilerinizi “ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sahip olan kişileri temsilen genel kurul
toplantılarına ve benzeri diğer toplantı ve görüşmelere katılmanız ve/veya oy kullanmanız halinde;
Mavi tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sahip olan kişileri temsilen genel kurul
toplantılarına, borçlanma aracı sahipleri kurulu toplantılarına ve benzeri diğer toplantı ve görüşmelere
katılmanız ve/veya oy kullanmanız halinde, temsil yetkinizin kontrol edilerek bu toplantı ve
görüşmelere katılma yetkinizin olup olmadığının belirlenmesi, bu toplantıların ve görüşmelerin
gerçekleştirilmesi, bu toplantılarda kullanılan oyların sayılması, toplantı tutanaklarının ve katılımcı
listelerinin oluşturulması, söz konusu toplantılarla ilgili tescil ve benzeri diğer yasal yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi amacıyla ad soyad, imza, TCKN, vergi kimlik numarası ile kimlik kartınızın
fotokopisinde bulunan bilgileri, toplantılarda kullandığınız oy bilgisi ile sunmuş olduğunuz şerhleri ve
beyanları, sormuş olduğunuz soruları ve yapmış olduğunuz değerlendirmeleri “veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
Turquality program süreçleri kapsamında yetkili kamu kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
amacıyla ad soyad, TCKN ve imza bilgilerini “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak
işlemekteyiz.
İletişim Süreçleri
Yatırımcı İlişkileri Birimi, çağrı merkezi, e-posta, www.mavi.com , Mavi Mobil Uygulama, sosyal medya
ve benzeri kanallar üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorularınızın
cevaplandırılması, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek,
çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem
güvenliğini sağlayabilmek, tüm yatırımcı ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve
raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, telefon
numarası, e-posta adresi, unvan, çalışılan firma bilgisi ile tarafınızca aktarılacak diğer kişisel verilerinizi

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işleyebilmekteyiz.
Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve
kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra
dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması,
uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz
veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza
ulaştırılabilmesi amacıyla ad soyad; yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce
gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve TCKN, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,
talep ve şikayetleriniz, çağrı merkezi ses kayıtları ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya
bilgilerinizi “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak işleyebilmekteyiz.
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz
Kişisel verilerinizi, karşılıklı olarak iletişime geçilmesi, bir toplantıya veya etkinliğe katılım göstermeniz
sırasında veya tarafınızca beyan edilen diğer belgeler ile sermaye piyasası kuruluşlarının sistemleri
üzerinden otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Mavi olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve
9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;
•

Teknik alt yapı veya uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetleri almak amacıyla Mavi'nin
yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı ve sunucu
hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık
hizmeti verenler gibi) aktarmaktayız.

•

Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi
kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek
ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla aşağıda yer alan kurum
ve kuruluşlara belirtilen kanunlar ve ikincil mevzuatları kapsamında bizden istenen bilgileri
yasal yükümlülüklerimize istinaden:
-

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri ve T.C. İcra ve İflas
daireleri,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Yetkili kolluk kuvvetleri, T.C. Savcılıkları,
T.C. Mahkemeleri,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı,
1512 sayılı Noterler Kanunu uyarınca T.C. Adalet Bakanlığı,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt
Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş.’ye aktarmaktayız.

Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde
yukarıda sayılanlara ek olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel
verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz, Şirket merkezi Türkiye'de bulunduğu için Avrupa Ekonomik Alanı dışında işlenecektir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan verilerinizin
işlenmesi sürecinde, verilerinizin işlenmesinin geçerli kanunlara uygun olmasını sağlamak amacıyla
gerekli adımlar atılarak Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Standart Sözleşme Maddeleri
uygulanacaktır.
Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi
Kişisel verilerinizi yalnızca iletişim süreçleri, iç süreçler veya yasal süreçler dahil olmak üzere verileri
topladığımız amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece ve aksine yasal saklama süreleri
olmadığı sürece saklayacağız.
KVKK Kapsamındaki Haklarınız
Mavi tarafından elde edilen kişisel verilerinize ilişkin olarak "Kişisel verilere erişim ve kişisel verilerin
düzeltilmesini, silinmesini veya veri sahibi ile ilgili işlemenin kısıtlanmasını veri sorumlusundan talep
etme veya verilerin işlenmesine itiraz etme ve ayrıca verilerin taşınabilirliğini talep etme, denetleyici
otoriteye şikayette bulunma" gibi, KVKK’nun 11. maddesi ve aşağıda yer alan Veri Sorumlusuna
Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca
taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak
ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Mavi’ye daha önce
bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere
her zaman iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
E-posta: kisiselveriler@mavi.com
Kep Adresi: mavigiyim.hukuk@hs03.kep.tr
Adres: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 53 34418 Kağıthane/İSTANBUL

