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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

 

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

üyelerimizin olduğu gibi, Interact’larımızın da kişisel verilerinin gizliliğini çok önemsiyoruz. 

 

Velisi bulunduğunuz Interact’larımızın kişisel verilerinin alınma şekilleri, işlenme amaçları, 

paylaşılan kişiler, kişisel verilerini işlememizin hukuki nedenleri ve hakları konularında, 

ebeveynler olarak sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.  

 

Kulübümüz, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını 

sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini 

almaktadır. 

 

Kulübümüz tarafından, velisi bulunduğunuz ………….….. ‘un Kulübümüze üyelik başvurusu 

sırasında başvuru formu vasıtasıyla, üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi safhasında ve 

üyeliğe kabulü halinde tüm Kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi safhalarında işlenen çocuğunuza 

ait, 

 

a) Kimlik ve İletişim Bilgileri: 

 

• Dernekler mevzuatı gereği ilgili kayıtların saklanması ve faaliyetlerimizin 

Dernekler mevzuatına uygun yürütülmesi maksadıyla, 

• Kulübümüz ile üye arasında her türlü iletişimin kurulması maksadıyla, 

• Rotary 2420 Bölge Federasyonu ile üye arasında her türlü iletişimin kurulması 

maksadıyla, 

• Gerek Kulübümüz üyeleri; gerekse diğer Rotary Kulüpleri üyeleri arasında her türlü 

iletişimin kurulması maksadıyla, 

• Uluslararası Rotary’nin üye veri tabanı olan MyRotary’e üye kaydının yapılması 

maksadıyla 

• Rotary 2420 Bölge Federasyonu’nun yönettiği Rotary Portalında üye kaydının 

yapılması ve üyelerin birbirileriyle oradan iletişim kurabilmesi maksadıyla, 

 

b) Görsel ve İşitsel Kayıtlar: 

• Gerek Kulüp toplantılarının ve faaliyetlerinin, gerekse Rotary 2420 Bölge 

Federasyonu etkinlik ve faaliyetlerinin basılı bültenlerde, internette ve sosyal 

mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin duyurulması ile 

yaygınlaştırılması maksadıyla, 

 

c) Ebeveynlere ait Kimlik ve İletişim Bilgileri: 

• Rotary faaliyetleri ve etkinliklerine siz ebeveynlerin de açık rızalarının bulunması 

kaydıyla, siz ebeveynlerin de iştirakinin sağlanması ve gerektiğinde her türlü 

iletişimin kurulabilmesi maksadıyla, 
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d) Ebeveynlere ait Görsel ve İşitsel Kayıtlar: 

• Gerek Kulüp toplantılarının ve faaliyetlerinin, gerekse Rotary 2420 Bölge 

Federasyonu etkinlik ve faaliyetlerinin basılı bültenlerde, internette ve sosyal 

mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin duyurulması ile 

yaygınlaştırılması maksadıyla. 

 

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Açık rızanın 

bulunması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 

sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine (yukarıda 

sayılan amaçlara uygun düşecek şekilde) dayanılarak hem tamamen veya kısmen otomatik 

yollarla (kamera kaydı, fotoğraf çekimi, elektronik form) hem de veri kayıt sisteminin parçası 

olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) işlenmekte ve yukarıda sayılan 

amaçların gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır. 

 

Velisi bulunduğunuz …………..’a ve siz ebeveynlere ait yukarıda sayılan veriler gerekli 

hallerde, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm Rotary 

kurumlarına (Uluslararası Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 Bölge Federasyonu, Rotary 2420 

Bölge Fedarasyonu Vakfı, Rotary Vakfı, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılır. Rotary’nin 

uluslararası kimliği ve misyonu sebebiyle, Uluslararası Rotary’nin üye veri tabanı olan 

MyRotary’e üye kaydının yapılması maksadıyla verilerin yurt dışına aktarılması işlemi, bu 

amaçlar dâhilinde yalnızca Rotary kurumlarıyla sınırlı tutulacak ve gerek size gerekse 

çocuğunuza ait Kişisel Verileriniz başkaca üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, hem kendinizle hem de çocuğunuzla ilgili 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, sizin veya çocuğunuzun kimliğini 

doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, 

taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından 

önemlidir. 1/7/2020 
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