BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
GENEL AYDINLATMA METNİ
Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel
verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun
olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi,
üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları
konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”) tarafından,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakıf
tarafından
aşağıda
yer
alan
amaçlar
doğrultusunda
işlenebilecektir:
•

Vakıf’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

•

Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

•

Vakıf tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması,
önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

•

Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

•

Vakıf’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

•

Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temin edilmesi

•

Dernekler Kanunu, Vakıflar Mevzuatı ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik
işlemi aktivasyonunu sağlamak,

•

Yukarıda belirlenen çerçevede Vakıf tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda
faaliyetlerimizi yürütmek,

•

Burs, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın
kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet
sitesinde yer alan Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakıf
tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen
yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:
•

Vakıf’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

•

Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

•

Vakıf tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması,
önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

•

Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

•

Vakıf’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

•

Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temin edilmesi

Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, internet sitesinde yer
alan Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından
ulaşabilirsiniz.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Vakıf
politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
Vakfımızın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
•

Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).

•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

•

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).

•

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

•

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

•

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

•

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

•

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
•

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 hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı internet sayfasından ulaşabileceğiniz
Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’a
iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme
hakkı saklıdır.

