Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Stardard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketi (“SCB” veya “Banka”) olarak kişisel
verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
sorumluluğumuzun tam idraki ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bankacılık ile ilgili
düzenlemeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu
sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma
yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Bankamız tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik
gösterebilmekle beraber, hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini teminen kişisel verileriniz
işlenebilmektedir. SCB, kurumsal bankacılık ve destek/danışmanlık hizmetleri faaliyetleri
kapsamında eğer bir şirketin ya da bir şahıs firmasının yöneticisi, temsilcisi, ortağı, çalışanı, irtibat
kişisi iseniz veya SCB’nin hizmetlerinden faydalandığı veya iş ortağı firmaların yöneticisi,
temsilcisi, ortağı, çalışanı, irtibat kişisi iseniz kimlik, iletişim, mesleki deneyim, imza verileri, risk
yönetimi verisi, finans, banka hesap bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, görsel/işitsel veri, işlem
güvenliği verisi, dernek bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verisi, eğer tedarikçi
çalışanı iseniz sağlık bilgisi (engellilik durumu) (ve ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da
kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti
aracılığıyla temin edilebilmektedir.)işlenebilmektedir.
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, bankamız faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin
sağlanması, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat
faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, erişim yetkilendirmelerinin yapılması, bilgi
güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, posta, kargo, evrak alım ve gönderim süreci, eğitim, organizasyon ve etkinlik
yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, risk yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
SCB’nin bünyesinde bulunduğu yurt dışında bulunan Standard Chartered Bank bankalarına
destek/danışmanlık hizmetinin sağlanması1, Türkiye’de mukim tüzel kişi veya gerçek kişi
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20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14/11/2019 Tarihli ve
8663 Sayılı Kararı uyarınca, Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin

tacirlerin kredibilitenin değerlendirilmesi kapsamında gerekli analiz, istihbarat faaliyetlerinin
yürütülmesi, ulusal ve uluslararası suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının
önlenmesi ile rüşvetle mücadele düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Bankamızın faaliyetlerinin mevzuata ve Bankamızın politika ve prosedürlerine uyum sağlanması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
Ayrıca, Bankamızı ziyaret etmeniz halinde de kimlik veriniz, fiziksel mekan güvenliği veriniz,
ziyaretiniz esnasında kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde işlem güvenliği veriniz
işlenebilecektir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve
Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle
sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetim firmaları, anlaşmalı avukatlara,
tedarikçilere, yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği içerisinde bulunulan ve hizmetlerinden
faydalandığımız şirketler ile SCB’nin bünyesinde bulunduğu yurt dışında bulunan ana iştirakine
ve diğer grup bankalarına aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da
öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça
öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun
meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; kişisel verileriniz, otomatik
veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitesi/web portal, e-posta,
posta vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden, Şirket faaliyetleri kapsamında
kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.

birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Standart Chartered Bank grubuna dâhil yabancı banka ve finansal
kuruluşlara Türkiye’de yerleşik kuruluşlar ve bunların yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerine kullandırılacak kredilere
yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına
ilişkin kredi operasyon işlemlerinin sunulması, müşteri ilişkileri ve iletişimi ile ekonomik değerlendirme, uyum, müşterinin tanınması ve
suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile iç kontrol ve denetim, mevzuata uyum ve risk yönetimi hususlarında destek/danışmanlık
hizmeti verilmesi konusunda izin verilmesine karar verilmiştir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna
Başvuru
Usul
ve
Esasları
Hakkında
Tebliğe”
göre
https://www.sc.com/tr/announcement.html adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru
Formu” ile bizzat Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. Kep adresine
(scbank.eyp@hs04.kep.tr) ya da güvenli elektronik veya mobil imzanız ile TROperations@sc.com
adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

