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Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca
“Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında
Derneğimiz Uluslararası Çocuk Merkezi, (Bundan böyle kısaca “UÇM” olarak anılacaktır.) “Veri
Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli
uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, UÇM’nin Kanun kapsamında Yürütmekte
olduğu faaliyetlerine katılım sağlayan kişilere (eğitim, seminer, çalıştay vb etkinlik katılımcıları)
yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
Dernek, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi, veri kayıt sisteminin
kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olması sebebiyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.
Derneğimiz, 06071120 kütük numarası ile T.C. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
Dernekler Siciline kayıtlıdır.
Kanun, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/32 ve
2018/87 sayılı kararları çerçevesinde, Derneğimizin Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
2.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinliklere katılımınız kapsamında,
Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Dernek tarafından sunulan imkanlardan ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dahilinde Dernek tarafından işlenebilecektir.
3.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, destek
sağlanması amaçlarıyla iş ortaklığı kurduğumuz kişi, kurum veya kuruluşlar, firmalara,
tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
4.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinliğe katılımınız ile fotoğraf/video
çekimlerinin yapılması yoluyla elektronik ve fiziki ortamda Derneğimizin meşru menfaatine yönelik
hukuki sebebe dayalı olarak ve ilgili görsel ve işitsel verilerinizin internet sitesi ve sosyal medya
üzerinden paylaşılmasına, etkinlik raporlaması, etkinlik yolculuk ve konaklama ayarmalarının yapılması
için gerekli olan kişisel verilerinizin oluşturulmasına yönelik açık rızanıza istinaden Kanun’un 4., 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.
5.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
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Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.icc.org.tr internet adresinden
ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ DERNEĞİ
ETKİNLİK KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK
RIZA METNİ
Aydınlatma Metni’ni okudum; bu kapsamda Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği tarafından
düzenlenen ve katılım sağladığım etkinlikte çekilen fotoğraf ve videolar kapsamında görsel ve
işitsel verilerimin Dernek tarafından internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasına,
etkinlik yolculuk ve sehayat ayarlamaları için gerekli kişisel bilgilerimin kullanılmasına,
saklanmasına ve paylaşılmasına, etkinlik raporlamalarında kişisel bilgilerimin paylaşılmasına
izin veriyorum.

Ad Soyad:
İmza/Tarih:
18 yaşının altında olan etkinlik katılımcıları için
Velisinin:
Ad Soyad:
İmza/Tarih:

