KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA
Derneğimiz, gerek web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanırken, gerekse herhangi başka
yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem
vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında belirtilen birtakım
tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanun kapsamında derneğimiz veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak hareket etmektedir.
Veri sorumlusu sıfatı ile üyelik için derneğimize iletmiş olduğunuz veya derneğimizin usul ve
çerçeveleri içerisinde edindiği kişisel, kurumsal, ticari ve diğer her türlü veri, bilgi ve belge
bakımından (“Veri”); derneğimizle, üyelerimizle, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı işbirlikçilerimizle,
sözleşme imzaladığı program ortakları, derneğimizin sponsorları ve bunların alt kuruluşlarıyla,
çalışanlar, dernek görevlileri, hukuk mali ve vergi danışmanları, denetçileri, derneğimizin
faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve anlaşmalı
kuruluşlar ile özel mevzuatı gereğince kişisel veri talebine yetkili olan otoriteler, bakanlıklar, yargı
mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile çağrı merkezi, internet sitelerimiz ile sosyal
medya sayfalarımız veya/ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel
ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir,
depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden
düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Derneğimizin
birlikte çalıştığı iş ortakları ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya
Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi
firmalar, proje ortakları ile paylaşılabilecektir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler hali nde,
arşivleme, depolama, e-mail hizmetleri dahil olmak üzere googleinc, yandex, mozilla firefox ve sair
kanallardan alınan hizmetler nedeni ile yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de
dahil olmak üzere işlenebilir, gerekirse anonim hale getirilerek (hepsi “veri işleme” olarak
adlandırılacaktır) kullanılabilir. Verilerin işlenmesi, veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve
işlenmesini de kapsamaktadır.
Kişisel verileriniz; derneğimiz, internet sitemiz, partner veya tedarikçi firmalar, derneğimizin proje
ortakları, veri transferi ve alımı için kullanılan tüm teknik yöntemler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Veri sahibinin
bilgilerinin Derneğimiz tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanırken işlenmesi (web tarayıcı, web
sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık, mobil uygulamalar, ödeme makineleri, veri transferi ve
alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak
üzere), veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır.
Veri Sahibinin Hakları:
a) kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)
kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik
veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme, f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerin kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme
hakkınız bulunmaktadır.
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KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Derneğimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem
belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Derneğimize iletmeniz
gerekmektedir. Bu çerçevede Derneğimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız
başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Derneğimize web sitemizde yer alan
başvuru formunu doldurarak iletmeniz durumunda Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır.
Yukarıda yer alan aydınlatma formu içeriğini tamamen okudum, anladım ve bir nüshasını elden teslim
aldım.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.
Aydınlatma Metni’nde belirtilen verilerin işlenmesi ve paylaşılmasına konu hakkında
tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay
veriyorum.
Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:
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İSTBCW ÜYE TALEP FORMU
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:

Fotoğraf

Tabiiyeti

:

Anne Adı
Cinsiyeti
İşi & Ünvanı
Mesleği
E-mail adresi

:
:
:
:
:

Yerleşim Yeri
(İkametgah Adresi)

:

Derneğe işbu talep formu ile iletmiş olduğum veya Derneğin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği
kişisel veri, biyometrik veri(fotoğraf ve etkinliklerdeki kamera ve video görüntüler) ve üye aidatı
ödemek için kullandığım IBAN bilgilerimi içeren finansal veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin
aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi,
yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda
öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde
Derneğinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya
Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi proje ortakları için her bir etkinlik ve/veya proje
ortaklığında tarafıma ayrıca bilgisi verilmek üzere, arşivleme, depolama, iletişim konularında hizmet
alınan hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde
yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.
İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c)
bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü
araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın
geçerli olduğunu kabul ediyorum.
Yukarıda yer alan bilgilerim kapsamında Derneğinize üye olmak istediğimi beyan eder, Dernek
tüzüğünü okuduğumu, anladığımı ve üyeliğe kabulüm halinde Dernek tüzüğüne uygun davranacağımı
taahhüt ederim.
Üyenin Adı:
Tarih:
İmzası:
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