
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

 

İstanbul Yeniköy Rotary Kulübü Derneği (“Veri Sorumlusu” veya “Kulüp”) olarak işbu 

aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel 

verilerinizin (“Kişisel Veri”) alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki 

nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Kulübümüz, kişisel 

verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve 

gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

 

Kulübümüzün toplantılarına/etkinliklerine konuk konuşmacı olarak katılımınız nedeniyle 

işlenen: 

 

a) Ad Soyad, Özgeçmişiniz ve varsa başka bir Rotary Kulübü Üyeliğinize ilişkin Üyelik 

Bilgileriniz: 

• Konuk olacağınız toplantının gerek kulüp üyelerine gerekse diğer Rotaryenlere 

duyurulması ve dinleyicilerin konuk konuşmacı ve özgeçmişi hakkında bilgi sahibi 

olması maksadıyla. 

b) Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: 

• Sunumunuzun kulüp bülteninde, internet sitesinde, Rotary Portalında ve sair sosyal 

medya mecralarında yayımlanması maksadıyla. 

 

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen “Açık rızanın bulunması” hukuki sebebine 

dayanılarak hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla (kamera kaydı, fotoğraf çekimi, 

elektronik form, e-mail) hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan 

yöntemlerle (yazılı form) işlenmekte ve yukarıda sayılan amaçların gerektirdiği süreler 

boyunca saklanmaktadır. 

 

Tarafınıza ait yukarıda sayılan veriler gerekli hallerde yurtiçindeki tüm Rotary kurumlarına 

(Rotary 2420 Bölge Federasyonu, diğer Rotary Kulüplerine) aktarılır. 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi 

kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre 

Kulübümüzün; 

 

• Posta yoluyla Nuri Paşa Cad. İntes Park Vilları Ferahevler, Sarıyer / İSTANBUL 

adresine, 

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kulübümüz tarafından önceden onaylanmış 

e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@yenikoyrotary.org   adresine,   

 

iletebilirsiniz. Kulübümüzün cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.  

 

mailto:info@yenikoyrotary.org


 
 

Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz 

kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, taleplerinizin en sağlıklı 

şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önemlidir. .1/7/2020 


