MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.GİRİŞ VE AMAÇ:
İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”, “Kanun”) ve Kanun’un 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)
uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli
olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında
bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. (MATRİKS)
tarafından hazırlanmıştır.
2. TANIMLAR:
ALICI GRUBU: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.
İLGİLİ KULLANICI: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi
ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve
talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İMHA: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
KANUN: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
KAYIT ORTAMI: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.,
KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ENVANTERİ: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte
oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu
ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli
olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri
açıklayarak detaylandırdıkları envanteridir.
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç
için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak
yaptıkları politikadır.
KURUL: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
PERYODİK İMHA: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
SİCİL: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
VERİ KAYIT SİSTEMİ: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
3. KAPSAM:
Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, abonelerimizin, tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş
bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, internet
sitemizi ziyaret ederek kişisel verilerini paylaşan kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz
ve MATRİKS tarafından işlenen tüm kişisel verilerdir.
Kanunun 16’ncı maddesi gereğince MATRİKS, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak işbu kişisel veri
saklama ve imha politikasını hazırlamıştır.
3. İLKELER:
MATRİKS Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde aşağıdaki ilkeler esas alacaktır:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
halinde, MATRİKS kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
MATRİKS; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 4 üncü
maddesindeki genel ilkeler ile 12’nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili
mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edecektir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına
alınacak ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanacaktır.
MATRİKS, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya
anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini
açıklayarak seçer.
4.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ:
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi işlemidir. MATRİKS, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar
kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
5.KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. MATRİKS kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
6.KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale
getirilmiş olması için; kişisel verileri, MATRİKS, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin
başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması
yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilecektir.
MATRİKS, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
6.KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRİLME SÜRELERİ:
MATRİKS, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip
eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
MATRİKS, kişisel verileri 10 yıldan az olmamak üzere ilgili kanun ve mevzuatın öngördüğü asgari muhafaza
süresi sonunda periyodik imhasını gerçekleştirecektir,
Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, bu maddede
belirlenen süreleri kısaltabilir.
7.KİŞİSEL VERİLERİ İLGİLİ KİŞİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME
SÜRELERİ:

İlgili kişi, Kanunun 13 üncü maddesine istinaden MATRİKS’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde; Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa;
MATRİKS talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. MATRİKS, ilgili kişinin talebini
en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere
aktarılmışsa MATRİKS bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında
gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep MATRİKS’ce Kanunun 13’üncü
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya
da elektronik ortamda bildirilir.
8.KAYIT ORTAMLARI:
MATRİKS, İşbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya
çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politikanın kapsamına dahil etmeyi kabul eder.
a)MATRİKS adına kullanılan bilgisayarlar/sunucular
b)Ağ cihazları,
c) Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri
d) Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,
e) Kağıt, yazılı dökumanlar,
f) CRM kayıt sistemi,
g) Muhasebe operasyon sistemi.
9.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINI GEREKTİEN NEDENLER:
İlgili mevzuat kapsamında, Sermaye ve para piyasaları ile ilgili menkul kıymetler, emtia ve benzeri enstrümanların
verileri ile türev piyasaları verileri dağıtımı ile yazılım konularında faaliyet gösteren Şirketimizin ürün ve
hizmetlerini sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres
ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; tabi olduğu Borsalar, SPK ve kanun ve yönetmelikler ile yetkilendirilmiş diğer kurum ve
kuruluşlar gibi yerel ve uluslararası mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.
Kişisel veriler, faturalama, ilgili borsalara raporlamalar, şirketimizin satış ve pazarlama birimleri ile muhasebe
işlemlerinde; ayrıca size daha iyi hizmet verilebilmesi için CRM yapımızda da ilgili borsa verilerinin aktarımı
esnasında kullanılmak için saklanmaktadır.
Aşağıda belirtilen durumlarda MATRİKS tarafından önlem alınacak ve veriler imha edilecektir:
1. Kanun’a Aykırılık
MATRİKS, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. MATRİKS,
Kanun’un 5 ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesi şartlarındaki istisnalar mevcut olmadığı sürece;
 Kanun’da belirtilen istisnalar dışında açık rızasını almadığı kişilerin kişisel verilerini saklamaz.
 MATRİKS, özel nitelikli kişisel verileri sakladığı durumlarda, verileri ilgili mevzuata bağlı kalarak
MATRİKS KVKK Çalışma Grubu’nun bilgisi dâhilinde işler.
2. Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması
MATRİKS, veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile paylaşır.
Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam edemez. MATRİKS Bilgi
İşlem Departmanı, şartların ortadan kalktığı ortamları İşbu Politika’ya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla
yükümlüdür. MATRİKS aşağıda listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda veri işlenme
şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:
 Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten
kaldırılması,










Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçersiz olması, sözleşmenin
kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını
geri alması,
İlgili kişinin, Kanunun 11 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri
işleme faaliyetine ilişkin yaptığı usule uygun başvurunun MATRKS tarafından kabulü,
MATRİKS, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan
başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap
vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun
süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

10.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI VE HKUKA AYKIRI
İŞLENMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER:
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve
verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla MATRİKS tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik
tedbirler:
İdari Tedbirler:

Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişim iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırılır.
Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, MATRİKS bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilir.

Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin
korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen
hükümler ile veri güvenliğini sağlanır.

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel
verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimler verilir.

MATRİKS Kendi tüzel kişiliği nezdinde gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda
ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
Teknik Tedbirler:
 Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılır.
 Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının oluşturulmasını
sağlanır.
 Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanır.
 Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını
sağlanır.
 Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 Kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde
şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.
11.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINAN
TEDBİRLER:
Veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde
verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın
bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri
tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar
kullanılarak silinmesi bu kapsamdadır.

Fiziksel Olarak Yok Etme
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da
işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde
fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/Yok Etme
Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok
edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan
silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/Yok Etme
MATRİKS bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi/yok etmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu
durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli
olarak silinir/yok edilir.
12.YETKİ:
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde sorumlu kişi makam yönetim kuruludur. İşbu Politika gerek
görüldüğünde Yönetim Kurulu onayı ile değiştirilebilir.

