
ETKİNLİK FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”)
tarafından hazırlanmıştır.
Açık  rıza  göstermeniz  halinde,  bu  form aracılığı  ile  bizlerle  paylaştığınız  kişisel  veriler;
“organizasyon  ve  etkinlik  yönetimi”,  “iletişim  faaliyetlerinin  yürütülmesi”  ve  “reklam  /
kampanya  /  promosyon  süreçlerinin  yürütülmesi”  amaçlarıyla,  tamamen  veya  kısmen
otomatik yolla işlenecek olup herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.
Etkinlik alanında, fotograf/video çekimi için alanlar ayrılmıştır. Fotograf/video çekimlerinde
yer almak istemiyor iseniz lütfen bu alanlarda bulunmayınız. 
Yalnızca  fotograf/video  çekim  alanlarında,  fotograf/video  kaydı  yapılması  suretiyle  elde
edilecek  olan  sizlere  ait  görsel-işitsel  kayıt  niteliğindeki  kişisel  veriler;  “organizasyon ve
etkinlik  yönetimi”  ve  “reklam  /  kampanya  /  promosyon  süreçlerinin  yürütülmesi”
amaçlarıyla, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup aynı amaçlarla Kent’e ait
web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında(Facebook, Instagra, Twitter) yurtiçi ve yurtdışı
kamuya açık bir şekilde paylaşılabilecektir.
Kanunun   ilgili    kişinin   haklarını    düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel
verilerinizin  işlenmesine  dair  taleplerinizi,  Veri  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları
Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’a iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ☐
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

“Etkinlik Formu Aydınlatma”nin tamamını okudum, anladım ve Şirket’in kişisel verilerimi
ne şekilde işleyeceği hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin ve/veya velisi/vasisi olduğum kişilere aşt kişisel
verilerin  belirtilen  amaçlarla  sınırlı  olmak  kaydıyla,  gerekli  olan  azami  süre  ve  herhalde
kanuni  zamanaşımı süreleri  kadar  muhafaza  edilerek işlenmesine ve aydınlatma metninde
belirtilen  üçüncü  kişilere  aktarılmasına  aşağıda  belirttiğim  gibi  özgür  irademle  onay
verdiğimi,  Şirket  tarafından  bu  hususta  tereddüde  yer  vermeyecek  şekilde  aydınlatılmış
olarak  bilgilendirildiğimi,  Kanun çerçevesinde  ve  aşağıda  tercihlerimi  belirttiğim biçimde
açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesine rızam olduğunu;

Tümünü okudum, anladım, kabul
ediyorum.

Kabul etmiyorum.
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