
Anadolu Vakfı Online Etkinlik Katılımcısı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (“Anadolu Vakfı” ya da “Vakıf”) 
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir.  

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi: 
Online etkinliğe başvurunuz, kaydınız ve bu kapsamda gerçekleştirilen aktiviteler esnasında kişisel verileriniz ilgili 
kanuni veri isleme şartına (“hukuki sebep”) dayalı olarak ve altında ifade edilen amaçlarla işlenebilecektir;  

• Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak; 
o Etkinliğin canlı olarak yayımlanacağı platformun kullanımı esnasında veri barındırma ve veri 

yönetimi için yurt dışında bulunan harici servis sağlayıcılardan destek alınması, 
o Anadolu Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, programlar ve aktiviteler bildirimler ile 

imkanlar hakkında tarafınıza ileti gönderimleri yapılması. 
 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;  

o Online etkinlik kapsamındaki faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi 
ve bu daha çok katılımcıya ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılması, 
 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

o Vakıf tarafından gerçekleştirilen etkinliğin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel 
süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, 

o Etkinlik kaydınızın oluşturulması, etkinliğe dair hatırlatma ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi, 
etkinliğin gerçekleştirileceği platformun teknik altyapısının tarafınıza sağlanması, 
 

2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
İşbu Aydınlatma metni kapsamında belirtilen veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için kişisel verileriniz; 
yasaların gerektirmesi halinde kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, online 
etkinliklerin gerçekleştirilmesinde iş birliğinde olduğumuz partnerlere, tarafımıza tanıtım, teknik altyapı ve 
organizasyon süreçlerinde destek olan tedarikçilerimize online etkinliklerin gerçekleştirildiği online platformları 
sunan Zoom Video Communications Inc.’e aktarılabilecektir.  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: 
Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik ve diğer organizasyonların gerçekleştirilmesi ve kamuya 
tanıtılması kapsamında elektronik ortamda e-mail, etkinliğe kayıt esnasında doldurduğunuz elektronik formlar, 
etkinlikleri gerçekleştirildiği yazılımlar üzerinden  “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi” başlığı 
altında belirtilen kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanabilecektir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları: 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 
kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel 
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 
talep etmek. 

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.anadoluvakfi.org.tr/kisisel-verilerin-
korunmasi-kvk adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu Vakıf’a 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. 
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