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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

 

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

kişisel verilerini işliyoruz. Bunu Kulübümüze burs başvurusunda bulunman sebebiyle 

yapıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) seni “ilgili kişi” olarak tanımlıyor. 

Bilmeni isteriz ki; Kulübümüz, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması 

ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede 

güvenlik tedbirlerini alıyor. 

 

Kulübümüze burs başvurusunda bulunman halinde; 

 

a) Kimlik Bilgileri, 

b) İletişim Bilgileri, 

c) Maddi Durum Bilgileri, 

d) Aileye ait Maddi Durum Bilgileri, 

e) Özgeçmiş Bilgileri, 

f) Eğitim Durumunu Tevsik Edici Bilgiler, 

g) Banka Hesap Bilgileri, 

 

kategorilerine ait verilerini (“Kişisel Veri”) Kanun’da belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; 

 

➢ Burs Başvurusunun Değerlendirilmesi, 

➢ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

➢ Burs Bedelinin Ödenmesi, 

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işleyeceğiz ve Kanun’un bize izin verdiği ve yukarıdaki amaçların 

izin verdiği sürelerle saklayacağız. 

 

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

sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) işliyoruz.  

 

Gerek sana gerekse aile bireylerine ait yukarıda saydığımız Kişisel Verileri, yalnızca bir hukuki 

uyuşmazlığa konu olması halinde “Hukuki Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması” 
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amacıyla, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” 

hukuki sebebine dayanarak; 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 dayanarak yetkili 

kişi, kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere aktarabiliriz. Gerek sana gerekse 

aile bireylerine ait Kişisel Veriler başkaca üçüncü kişilere aktarılmayacak. 

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un sana verdiği bazı haklar var. Ancak bunları kullanman için 

ebeveyninin desteğine ihtiyacın olacak.  

 

Haklarınla ilgili bizden talep ettiklerini ve sorularını Kulübümüzün; 

 

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

adresine, 

• Kulübümüz tarafından önceden onaylanmış e-posta adresini kullanarak 

info@yenikoyrotary.org  adresine bir e-posta gönderek, 

 

iletebilirsin. Kulübümüz cevap vermeden önce kimliğini doğrulamak isteyebilir.  

 

Başvurunda sana ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerini, kimliğini doğrulayabileceğimiz kimlik 

bilgilerini de iletirsen, taleplerini ve sorularını en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde 

sonuçlandırmamıza yardımcı olursun. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve haklarını en etkin 

şekilde kullanabilmek için bir büyüğünden yardım istemelisin. 

 

Kişisel verilerin korunması ile ilgili dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’nun hazırladığı rehberlere https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6737/Cocuklarin-

Kisisel-Verilerinin-Korunmasi-Bakimindan-Dikkat-Edilmesi-Gerekenler adresinden göz 

atabilirsin. 
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