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AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Etik ve İtibar Derneği (“TEID”) düzenlediği etkinlik
kapsamında katılımcılara ait olacak işlenebilecek kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak
amacı ile hazırlanmıştır.
Veri sorumlusu konumunda bulunduğumuz her durumda mahremiyetinize önem veriyoruz ve
işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına dair gerekli olan bütün idari ve teknik tedbirleri almaya
son derece dikkat ediyoruz.
Veri Sorumlusunun Kimliği
Etik ve İtibar Derneği
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Meridyen Business I Blok No:1/66 34746 Batı Ataşehir/
Istanbul
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz KVKK uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine
getirebilmek için zorunlu olması, üyelik ve dernek hizmetleri ve amaçlarının ifa edilebilmesi için
gerekli olması, meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması, yetkili mercilerin bilgi belge
taleplerinin karşılanması çerçevesinde yahut açık rızanızın bulunması hallerinde KVKK’nın 5/2(ç)
maddesi kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu TEİD tarafından
- Etkinlik katılımcıları ile iletişimin sağlanması
- Etkinlik Katılımcılar ile yapılacak faaliyetlere yönelik bilgilendirme ve iletişimlerin sağlanması
- Etkinlik esnasında etkinlik ve sonrasındaki çalışmalar kapsamında görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf,
kamera kayıtları) alınması ve kayıtların sosyal medya sitelerinde ve ağlarında, Youtube hesabımızda,
TEİD internet sitesinde, medya organlarında paylaşılması
- ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi
- TEID’in mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Kişisel verileriniz, yalnızca Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde etkinlik faaliyetleri ile ilgili olarak TEİD’in iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
Haklarınız ve İletişim
KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

Diğer Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen faaliyetler dışında işlenmesinin gerekmesi halinde, ilgili işleme
süreçleri, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya sağlamış
olduğunuz açık rızaya dayanılarak, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir:

İlgili kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak amacıyla taleplerini yazılı olarak Barbaros Mah.
Mor Sümbül Sok. Varyap Meridyen Business I Blok No:1/66 34746 Batı Ataşehir/Istanbul adresine
posta yolu ile veya info@teid.org.tr com adresine e-posta göndermek sureti ile iletebilirler.

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki
geçerlilik tanınmaması halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması
için zorunlu olması
c. TEID ile taraf olacağınız bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması
d. TEID’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Talep konusunun, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olması halinde başvurunun; ad, soyad, T.C. kimlik
numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve
kimliği tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi bir başkası adına hareket
ediyor ise, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Bu durumda başvurunun; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin ad, soy ad, T.C. kimlik numarası
(yabancı uyruklular için pasaport numarası), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliği
tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
TEID tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri doğrultusunda ve yürürlükte bulunan
mevzuata uygun olarak silinmektedir. Söz konusu kişisel veriler belirtilen amaçların mevcut
olduğu süre boyunca veya diğer hallerde yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği süre boyunca
saklanmaktadır.

1

e. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İLD’nin meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
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