KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
1.

VERİ SORUMLUSU:

Değerli Katılımcılarımız,
Nasuh Akar Mahallesi 1403. Sokak Cadde No: 6/2 Çankaya/ANKARA adresinde mukim 06-142-051 kütük
numaralı Üretken Gençlik Derneği (“Üretken Akademi”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6098 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin
uygulamalarımız hakkında bilgilendirmek isteriz.
Üretken Akademi tarafından kişisel verileriniz https://uretkenakademi.com/ alan adlı internet sitemiz üzerinden
katılımcı formu aracılığıyla Üretken Akademi tarafından düzenlene programlara başvurularınız esnasında
katılımcı formu aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme amaçlarına
uygun olarak işlenmektedir.
2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

https://uretkenakademi.com/ alan adlı internet sitemiz vasıtasıyla elde edilen ad soyad, e-posta adresi, telefon
numarası, fotoğraf ve işlem güvenliği verileriniz:
• Üretken Akademi tarafından düzenlenen programlara katılımınızı sağlamak,
• Program kapsamında iletişim faaliyetlerini yürütmek,
• Mentorluk desteğinden yararlanmanızı sağlamak,
• Topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Duyuru ve güncel bilgilerden haberdar etmek,
• Program kapsamında düzenlene canlı yayın, organizasyon ve ekinliklere katılımınızı sağlamak,
amacıyla işlemekteyiz.
3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AKTARIM ve AMACI

Kişisel verilerinizi; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili
sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla
bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla veyahut program sürecinin yürütülmesi amacıyla
iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.
4.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak
https://uretkenakademi.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan katılımcı formu aracılığıyla otomatik olarak
işlenmektedir.
5.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişiler, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11.
maddesi uyarınca;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
g. Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme
haklarına sahiptir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler birlikte Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
kapsamında Nasuh Akar Mahallesi 1403. Sokak Cadde No: 6/2 Çankaya/ANKARA adresine bizzat elden
iletebilir veya noter ve KVKK’da düzenlenen diğer yöntemler ile tarafımıza gönderebilirsiniz. Dilerseniz
iletisim@uretkenakademi.com e-posta adresimiz aracılığıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize en geç 30
(otuz) gün içinde ücretsiz olarak dönüş yapılacaktır.
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