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EK.2 Yarışma Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 

Rotary, yarışma katılımcılarının kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. 
Rotary bünyesinde yer alan tüm iştirakler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
(“KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.  

1. Veri Sorumlusu  

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 
1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yüküm-
lülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından “DÖNÜŞÜM EVDE BAŞLAR” 
Görsel Anlatım Yarışması’na bağlı olarak toplanan kişisel veriler özelinde ULUSLARA-
RASI ROTARY 2440. BÖLGE FEDERASYONU ve DOKUZ EYLÜL ROTARY DERNEĞİ (“Ro-
tary”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde dernek olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde 
varlığını sürdüren, Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405 Kavala Plaza Çankaya, İzmir /Türkiye 
adresine mukim Rotary’dir.  

 

2. İşlenen Kişisel Veriler  

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad, soyad, iletişim bilgileri,posta/kargo ad-
resi, e-posta, ev/iş/kurum telefonu, cep telefonu ve imza bilgileri gibi sizin belirlenme-
nizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.  

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri  

KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlü-
lüğün yerine getirilmesi, ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işle-
menin zorunlu olması veri işleme şartlarına dayalı olarak kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dâhilinde: (I) yarışmanın düzenlenebilmesi, (II) yarışma sonunda ödüle hak 
kazanan katılımcılara ilgili ödüllerin verilebilmesi, (III) ödüle hak kazanan katılımcılara 
ilgili sertifika yollanabilmesi, (IV) yarışma katılımcılar ile ödüllerin verilebilmesi ama-
cıyla iletişime geçilebilmesi (V) katılımcıların çalışmalarının doğru bir şekilde değerlen-
dirilip tasnif edilebilmesi (VI) bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılabilmesi ve 
resmi kurumlar önünde yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ibraz edilebilmesi 
amaçları ile saklanmaktadır.  
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4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda; tedarikçileri-

mize,  hizmet alınan üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabile-

cektir. 

 

5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz yarışma başvurularının toplanabilmesi, yarışmanın gerçekleştirilebil-
mesi, ödül kazanan yarışmacılara ilgili ödüllerin ve sertifikaların teslim edilebilmesi 
amaçlarıyla Rotary tarafından; “DÖNÜŞÜM EVDE BAŞLAR” Görsel Anlatım Yarışması’na 
katılım amacı ile katılım formunun fiziken veya elektronik ortamda doldurulması ile ve 
ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde tarafınızla sağlanan iletişim sonucunda yukarıda 
belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmakta-
dır.  

 

6. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanunu Haklarınız  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı, sizi tanıma-
mıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bil-
gilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak 2. maddede yer alan dernek merkezi adre-
sine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili baş-
vurunuzu cevreciafis@gmail.com vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 
tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi 
uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğ-
renme, ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin iş-
lenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt 
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel veri-
lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kap-
samda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, iş-
lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistem-
ler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çık-
masına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 


