
Gizlilik Politikası 
İster eski ister mevcut bir müşteri olun, ister sadece Web sitemizi ziyaret eden olsun, yine de 
kullanıcılarımızın gizliliği ana hedeflerimizden biridir, bu nedenle şirket siz değerli 
müşterilerimizden aldığı tüm kişisel bilgileri korumak için çaba göstermektedir. 

1. Şirkete tam adınız, posta adresiniz, kimlik numaranız, pasaport numaranız gibi kişisel 
bilgilerinizi vererek, şirkete aşağıda açıklanan şekilde sunulan bilgileri toplamak, kullanmak, 
saklamak ve korumak için tam izin vermiş olursunuz. 

2. Şirket aşağıdaki durumlarda müşterilerden kişisel bilgiler toplayacaktır: 

2.1. Şirket ile bir Canlı / Demo ticaret hesabı açarken (Elektronik olarak doldururken kayıt 
formları). 

2.2. Kişisel ticaret hesabınıza para yatırırken. 

2.3. Kişisel ticaret hesabınızdan çıkış yaptığınızda. 

3. Toplanabilecek kişisel bilgiler şunları içerir: 

3.1. Tam ad, adres, doğum tarihi, numara gibi kişisel bilgiler, kimlik kartları ve mesleki 
faaliyetler. 

3.2. Ticaret deneyiminizi ölçmek için varlıklar, yatırım deneyimi ve aylık gelir gibi finansal 
bilgiler. 

3.3. Hesabınızdan para yatırırken veya çekerken, kimliğinizin bir kopyası, elektrik faturaları ve 
banka ekstresi gibi belgeleri talep edebiliriz. 

4. Müşterilerden elde edilen yukarıdaki bilgiler, şirketin finansal ihtiyaçlarınızı anlamasına, size 
ihtiyaçlarınıza uygun ürün ve hizmetleri sağlamasına ve size en üst düzeyde müşteri desteği 
sağlamasına yardımcı olacaktır. 

5. Müşteri, şirkete kişisel bilgilerini aşağıdaki şekillerde gönüllü olarak sağlayacaktır: 

5.1. Şirketin web sitesinde veya şirketin mini sitesinde / sitelerinde yayınlanan elektronik kayıt 
formlarının doldurulması esnasında. 

5.2. Ticari hesaplardan finansman sağlarken veya para çekerken müşteri gönüllü olarak gerekli 
belgeleri sağlayacaktır. 

5.3. Şirketin sisteminde işlem yaparken. 

5.4. Bir şirketle iletişim kurarken veya promosyonlara yanıt yaparak. 

6. Şirket tarafından dolaylı olarak toplanan bazı bilgiler vardır, örneğin: IP adresi, işletim 
sistemi, yazılım yapılandırması ve tanımlama cookies bilgilerinin kullanımı. 

7. Şirket, müşterilerinden aldığı bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanacaktır: 

7.1. Müşterinin kimliğini doğrulamak için. 

7.2. Müşterilerin kişisel ticaret hesaplarını oluşturmak, sürdürmek ve yönetmek. 

7.3. Müşterinin kişisel ticaret hesabında para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmek için. 

7.4. Müşterileri haberler, güncellemeler ve yeni promosyonlardan haberdar etmek için. 



7.5. Müşterilere en iyi ürün ve hizmetleri geliştirmek ve sunmak için müşteri performansını 
analiz etmek maksadıyla. 

7.6. Müşterilere yüksek kaliteli müşteri desteği sağlamak için. 

8. Şirket, müşteri bilgilerini herhangi bir bağlı veya bağlı olmayan üçüncü şahıslarla paylaşmaz. 
Sadece aşağıdaki durumlarda müşterinin kişisel bilgileri kullanılacaktır: 

8.1. Kişisel üye işyeri hesabınızı açmak ve sürdürmek için şirket, avukatlar, muhasebeciler, 
denetçiler ve diğer finans uzmanları gibi hizmet sağlayıcılarla bilgi alışverişinde bulunabilir. 

8.2. Dolandırıcılık, kara para aklama, yetkisiz işlemler, talepler veya diğer yükümlülüklere karşı 
koruma sağlamak için. 

8.3. Şirket esas olarak bu kuruluşların tazminatını hesaplamak için broker şubeleri ve 
temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunabilir. 

9. Bağlantılar 

9.1. Dış sitelere bağlantılar şirketin web sitesinde bulunabilir. Şirket, harici web sitelerinin 
içeriğinden ve tüm müşterilere tavsiyelerden sorumlu değildir, lütfen herhangi bir kişisel bilgi 
bırakmadan önce harici sitelerin gizlilik politikasını okuyun. 
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