Gizlilik Politikası
Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. (“Saxo Capital Markets”), "biz", “bizim” veya “bizler”)
olarak, internet üzerindeki mahremiyetinizin bizler için son derece büyük bir önem taşıdığını belirtmek
isteriz. Şirketimizin başarısı, müşterilerimizin bize olan güvenini koruma becerimize bağlıdır. Ticari
faaliyetlerimiz sırasında, kullanıcılarımız hakkında bilgi topluyoruz ve ne tür bilgileri topladığımız, bu
bilgileri ne şekilde değerlendirdiğimiz ve bize tevdi etmiş olduğunuz bilgileri nasıl düzeltebileceğiniz veya
değiştirebileceğiniz konularında sizleri aydınlatmak istiyoruz. Lütfen bu politikanın sadece Saxo Capital
Markets tarafından işletilen web siteleri için geçerli olduğunu ve internet reklamları veya bağlantılar yoluyla
sizleri yönlendirdiğimiz diğer kişi veya kuruluşları bağlamadığını göz önünde bulundurunuz.
Toplanan bilgiler
Saxo Capital Markets nezdinde bir deneme hesabı veya canlı hesap açtığınızda, idari, hizmet ile ilişkili
ve/veya yasal amaçlar doğrultusunda hakkınızda aşağıdaki bilgiler toplanarak saklanır:
•
•
•

İsimler, adresler, kişisel kayıt numarası ve e-posta adresleri vs gibi kişisel bilgiler (“Kişisel Bilgiler”)
ve
Kredi değerlendirmesi için finansal bilgiler (“Finansal Bilgiler).
Web sitesindeki trafik akışı ile ilgili bilgi ve IP adresleri.

Verileriniz, aşağıda, “Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi” başlığı altında daha kapsamlı şekilde açıklandığı üzere,
mevzuata uygun şekilde saklanır ve bunların gizliliği sağlanır.
Tanımlama bilgilerinin (cookies) kullanımı
Saxo Capital Markets, bilgi toplamak için tanımlama bilgilerinden (cookies) yararlanmaktadır. Tanımlama
bilgisi, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde söz konusu web sitesinin kayıt tutmak amacıyla bilgisayarınızın
sabit sürücüsünde muhafaza ettiği küçük veri dosyasıdır. Tanımlama bilgileri, örneğin parolalarınızı ve
görüntüleme tercihlerinizi hatırlayıp böylece web sitesinin çeşitli “üyelere özel” kısımlarını yeniden sisteme
giriş yapmadan ziyaret etmenize imkan vererek, kullanım rahatlığınızı geliştirmemizi sağlar. Ayrıca, web
sitesindeki faaliyet miktarını ölçümleyip popüler olan ve olmayan alanları belirleyerek iyileştirme ve
güncellemeler yapmak amacıyla biz de tanımlama bilgilerinden yararlanırız.
Tanımlama bilgilerini, aslen bir tanımlama bilgisi ile gönderilmeyen bilgileri almak amacıyla kullanmayız.
Tanımlama bilgileri yoluyla aktarılan bilgileri sizin rızanız olmadan hiçbir doğrudan tanıtım veya pazarlama
amacıyla kullanmayız.
Saxo Capital Markets tarafından toplanan bilgilerin kullanımı
Saxo Capital Markets, çeşitli amaçlar için toplanılan kişisel ve toplu bilgileri kullanır.
Toplanan bilgiler şu amaçlar doğrultusunda kullanılır:
•
•
•
•

Web sitesinin içeriğini geliştirmek
Web sitesinin içeriğini ve/veya düzenini her bir kullanıcı için kişiselleştirmek
Kullanıcıları web sitesinde yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirmek
Haber bültenleri veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer fırsatlar hakkında bilgi
göndermek. Bunu sadece bu tür bilgiler almayı istediğinizi belirtmiş olmanız halinde gönderecek
ve istemediğinizi bize bildirmeniz durumunda bu arzunuza saygı göstereceğiz.

Kişisel bilgiler, kullanıcılarımızın üyelik kaydı yaptırırken veya hesap açmak için online başvuruda
bulunurken bize kişisel bilgilerini verdikleri sırada toplanır. Sizlere üstün hizmet sunmaya yönelik
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çalışmalarımız doğrultusunda, topladığımız kişisel bilgileri, işimizi yönetmek için gerekli olan bilgiler ile
sınırlı tutacağız.
Trafik akışı bilgileri, kullanıcılarımızın eriştiği veya ziyaret ettiği web siteleri ve günlük olarak web sitemize
giriş yapan kullanıcı sayısı bilgilerini içermektedir. Bu tür bilgiler sadece toplu halde kullanılır ki bu da
bireysel kullanıcıların tanınmayacağı anlamına gelmektedir.
Topladığımız bilgileri aynı zamanda sizleri mevcut veya değerlendirilmekte olan yeni ürün veya hizmetler,
teknik konular, müşteri memnuniyet araştırmaları veya hesap güncellemelerinden haberdar etmek ve ilgili
amaçlar doğrultusunda da kullanabiliriz.
E-posta adresiniz, Saxo Capital Markets tarafından ürün ve hizmetleri ile ilişkili olarak (bu ürün veya
hizmetler ile ilişkili her türlü pazarlama kampanyası da dahil olmak üzere) kullanılabilir. Bu gibi pazarlama
malzemeleri almak istememeniz durumunda, lütfen Şirketimize bunu belirten bir e-posta mesajı atınız.
Kişisel verilerin ifşa edilmesi
Saxo Capital Markets çalışanları ve/veya temsilcileri, hukuken verilerinizi gizli tutmakla yükümlüdürler ve
geçerli yasal neden olmaksızın size ait hiçbir veriyi başkasına veremez veya kullanamazlar.
Verileriniz bu tam korumadan yararlanır ve sadece idari veya adli makamlar gibi üçüncü taraflara, Saxo
Capital Markets’ın ilgili yasalar uyarınca buna zorunlu olması veya sizin bu tür bir ifşaata dair rızanızı yazılı
olarak vermiş olmanız halinde ifşa edilir. Böyle bir rızayı istediğiniz zaman iptal edebilir veya kapsamını
değiştirebilirsiniz.
Saxo Capital Markets nezdinde kayıtlı bilgilerinizi nasıl düzeltebilirsiniz
Dilerseniz, verilerinizi, ana menüde “Üye Menüsü” başlığı altında bulacağınız “Profilinizi Değiştirin”
sayfasını kullanmak suretiyle kendi başınıza değiştirebilirsiniz. Herhangi bir soru veya sorununuz olması
durumunda, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.
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