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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 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. 

 

Kulübümüz tarafından kulübümüze burs başvurusunda bulunmanız nedeniyle işlenen: 

 

➢ Kimlik Bilgileri, 

➢ İletişim Bilgileri, 

➢ Maddi Durum Bilgileri, 

➢ Aileye ait Maddi Durum Bilgileri, 

➢ Özgeçmiş Bilgileri, 

➢ Eğitim Durumunu Tevsik Edici Bilgiler, 

➢ Banka Hesap Bilgileri, 

 

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”) Kanun’un 5. maddesi gereğince “Bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak 

hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form) hem de veri kayıt sisteminin 

parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) işlenmektedir. 

 

İşbu Kişisel Verileriniz; 

 

➢ Burs Başvurusunun Değerlendirilmesi, 

➢ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

➢ Burs Bedelinin Ödenmesi, 

 

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmektedir. 

 

Gerek size gerekse ailenize ait yukarıda sayılan Kişisel Veriler; yalnızca bir hukuki 

uyuşmazlığa konu olması halinde “Hukuki Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması” 

amacıyla, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” 

hukuki sebebine dayanılarak; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde ise 

“Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi” amacıyla, “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak yetkili 

kişi, kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir. Kişisel 

Verileriniz başkaca üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

 

Ailenize ilişkin maddi durum bilgilerini paylaşırken, ailenizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

kapsamında bilgilendirdiğiniz, ailenizin verilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda 

öngörülen işleme/aktarma şartlarına uygun olarak aktardığınız kabul edilir. 
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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.  

 

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 

 

 

Ad Soy ad: 

İmza: 

 

mailto:info@yenikoyrotary.org

