ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ETKİNLİK KONUŞMACILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.

Giriş

İşbu Aydınlatma Metni; Altınbaş Üniversitesi (“ÜNİVERSİTE”) tarafından düzenlenen
organizasyon, seminer, eğitim ve benzeri etkinliklerde konuşmacı olarak katılmak üzere
ÜNİVERSİTE tarafından davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan kişilere (“Konuşmacı”)
ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili
mevzuata uygun olarak işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak
sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.

2.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Konuşmacı’ya ait olan ve ÜNİVERSİTE ile paylaşılan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için;
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri
sorumlusu ÜNİVERSİTE tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ÜNİVERSİTE ile paylaşılan kişisel veriler, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartlarına uygun ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir;
•

Etkinliklerin organize edilmesi, konuşmacılar ile iletişim kurulması,

•

Etkinliklere ilişkin olarak konuşmacıların görüşünün alınması,

•

Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım
verilerinin değerlendirilmesi,

•

Etkinliğe katılımın / binaya giriş yapıldığının teyidi,

•

Etkinlik ile ilgili bilgi sunulması,

•

ÜNİVERSİTE hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

•

Güvenliğin sağlanması

4.

Kişisel Verilerin Aktarılması

ÜNİVERSİTE, Konuşmacı’lara ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun
bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, veri sahibinin açık rızası
olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
Konuşmacı’lara ait kişisel veriler aşağıda belirtilen kişilere aktarılmaktadır;

•
Etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla sponsor olunan etkinlikleri düzenleyen
firmalara,
•
Etkinliklerin organize edilmesinde ÜNİVERSİTE’ye katkı sağlayan, beraber çalışılan iş
ortağı firmalara,

5.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Konuşmacılara ait kişisel veriler; Konuşmacı tarafından ÜNİVERSİTE’ye yazılı ya da internet
ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtasıyla
toplanmaktadır.
Konuşmacılara ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda
açıkça öngörülmesi” c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

6.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişi, ÜNİVERSİTE’ye başvurarak kendisi ile ilgili;
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri 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,
•İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa
aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişilerin haklarına ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak
Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26 Bağcılar/İstanbul adresine iletilebilecektir. ÜNİVERSİTE
bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Açık Rıza Beyanı
İşbu Açık Rıza Beyanı, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan ve Aydınlatma
Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında, kişisel verilerinin işlenmesine
yönelik olarak veri sahibinin açık rızasının alınması amacı ile hazırlanmıştır. Konuşmacı
tarafından, aşağıda belirtilen konularda tercihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususları okudum ve KVKK kapsamındaki haklarımı
anladım. Kanuni yükümlülük ve istisnalar dışında kalan kişisel verilerimin
Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve
aktarılmasına özgür irademe dayalı açık rızam;
O Vardır

O Yoktur

Konuşmacı olarak katıldığım etkinliklerde, görünü ve ses kaydımın alınmasına, bu
kayıtların yalnızca eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla ÜNİVERSİTE’nin
internet sitesi, sosyal medya kanalları, tv, radyo ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile
yayınlanmasına özgür irademe dayalı açık rızam;
O Vardır

Ad-Soyad:
İmza:
Tarih:

O Yoktur

