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ALGOLAB Kişisel Verilerin Korunması Pazarlama Amaçlı Açık Rıza Formu 

Değerli Müşterimiz; 

Tarafınıza sunulan aydınlatma metnimizde açıkladığımız üzere bazı durumlarda kişisel verilerinizi ancak açık 

rızanız varsa işleyebiliriz. Bu çerçevede sizden Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş olarak Algolab platformundaki 

işlemleriniz için size uygun ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve sizinle iletişime geçmek amacıyla kişisel verilerinizi 

işlemek ve paylaşmak için açık rızanızı talep etmekteyiz: 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yaptığı 

aydınlatma kapsamında edindiği kimlik, iletişim, finans, pazarlama, müşteri işlem, mesleki deneyim kategorilerinde 

yer alan kişisel verilerimin; 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin; kendisinin ya da yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri 

ile ana hissedarı dâhil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, 

lehine aracılık ettiği ya da acentesi olduğu veya Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş lehine aracılık eden 

kuruluşların; başta bankacılık, sigortacılık, emeklilik, finans ve ayrıca, yatırım dâhil sermaye piyasası faaliyetlerine 

konu ürün ve hizmetleri ve yukarıda anılan şirketlerle birlikte sunduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak; 

- Algoritmik işlem yapılan ürün ve hizmetleri  anlatmak, pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim 

faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek,  

- Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, tanıtım, pazarlama, 

promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek ve tarafıma özel pazarlama ve tanıtım 

aktivitelerini tasarlamak, tarafıma sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine 

yönelik kredi, davranış skorlama, pazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, 

müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik olarak çalışmalar yapmak,  

- Anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapmak, 

- Verilerimi değerlendirmek ve analiz etmek, aldığım pazarlama mesaj/reklamlarını benim için daha alakalı 

ve ilgi çekici hale getirmek, reklam ve pazarlama takibi yapmak,   

- İlgimi çekebilecek ürünler, hizmetler, kampanyalar, ödüller, teklifler, promosyonlar, sadakat programları ve 

yarışmalar hakkında bilgi vermek, 

- Pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana hissedarı 

dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, hizmet ve danışmanlık 

aldığı, lehine aracılık ettiği ya da acentesi olduğu veya Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş lehine aracılık eden 

kuruluşlarla paylaşılmasını ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve söz konusu kuruluşlarca işlenmesini 

KABUL EDİYORUM. 

 

 

      

 

 


