KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA RİSK GRUBUNA
İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında, Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Nurolbank” veya “Banka”)
olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel
verilerini yasal mevzuatın belirlediği kapsamda ve aşağıda açıklandığı çerçevede
toplayabileceğimizi ve işleyebileceğimizi beyan ederiz.
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür
oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı
olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın
nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek
başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları
veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne
düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta
kefalet, garanti veya benzeri ilişkileri bulunan gerçek ve tüzel kişiler mevzuat gereği bir “risk
grubu” oluşturmaktadır. Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından belirlenmekte olup, bankacılık
mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız
risk grubunun belirlenebilmesi gerekmekte ve bu minvalde kişisel verileriniz
toplanabilmektedir.
Yukarıdaki açıklama kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel
ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dahilinde, kredi tahsis faaliyetleri bakımından ilişkili “risk grubu”nda bulunan ilgili kişilerin
kişisel verileri, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili yasal mevzuat
kapsamında, tahsis edilecek kredi sınırlarının tespiti için bu doğrultuda dahil olacağınız risk
grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla
Bankamız tarafından işlenebilecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz; Nurolbank genel müdürlük ve şubeleri nezdinde gerçekleşen sözlü görüşme
ve iletişimden, onaylama veya imzalama yoluyla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin
her türlü sözleşmeler, bilgi formları, talimatlar ve sair belgelerden, personelimizle yüz yüze ve
telefon üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerden, müşteri ziyaretlerinden, e-posta üzerinden
bilgi paylaşımları ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan 3. kişi kurum ve
kuruluşlar, finansal kurumlar arası bilgi belge paylaşımı ile Bankamız genel müdürlüğü ve
şubelerinin bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle,

yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortakları,
muhtelif kurum ve kuruluşlar, diğer yurtiçi/yurtdışı bankalar ve sair finansal kurumlar dâhil
olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek şekilde her türlü sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda toplanmaktadır.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel Verileriniz Bankamız tarafından, Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uygun olması ve
KVKK’nın 5. ve 6. maddesindeki nedenlere dayanmak kaydı ile yukarıda açıklanan amaçlar
dahilinde;
a) Potansiyel müşterilerimizle sözleşme ilişkisi kurabilmek için MASAK mevzuatı,
müşterini tanı ilkesi ve bankacılık teamülleri gereği iş ortaklarımız ile
b) Tarafı olduğumuz sözleşmelerle yüklenmiş olduğumuz edimleri yerine getirebilmek;
açık rızanızı almak şartı ile Bankamız ürün ve hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek
ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerimizin tanıtım,
pazarlama, reklam, kampanya faaliyetlerini yapabilmek için sözleşme ilişkisi içinde
bulunduğumuz (diğer bankalar ve finansal kuruluşlar dahil) iş ortaklarımıza
tedarikçilerimiz ile
c) Bankacılık operasyonlarımız ile ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına ihtiyaç
duyulan destek hizmetlerinin temini için destek hizmetleri kuruluşları ile
d) Müşterilerimizin haklarının tesisi ile bu haklarının kullanılması ile korunması temin
edebilmek; Bankamızın tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklar ve/veya adli ve idari
mercilerce bilgi ve belgelerin paylaşım taleplerinin yerine getirilebilmesi için
danışmanlarımız ve avukatlarımız ile;
e) Bankacılık Mevzuatında öngörüldüğü şekliyle Bankamızın denetim, raporlama, bilgi ve
belge paylaşma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için yerine getirebilmesi adına
denetim firmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar
Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (“TSPB”), Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul
Takas ve Saklama Bankası A.Ş./ Takasbank , Merkez Bankası, Sermaye Piyasası
Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi
Başkanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği gibi kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile
f) Bankacılık faaliyetleri kapsamındaki talimat ve taleplerinizi karşılamak amacıyla
gereken hallerde yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile;
yasal ve idari düzenlemelerde belirtilen sınırlar çerçevesinde aktarılmaktadır. Bu doğrultuda
kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından Kanun’a uygun olmak kaydı ile
kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir,
aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
EK

: Bankacılık Mevzuatı tanımı ile aşağıda sınırlı olmayan biçimde

sayılan yürürlükte bulunan Kanunlar ile bu Kanunların ikincil düzenlemeleri ifade
edilmektedir. Türk Medeni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat
Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Çek Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun.
“İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Risk Grubuna İlişkin Aydınlatma
Metni’nin bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.”
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