KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
VE ONAY FORMU
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, soyad, doğum tarihi, telefon
numarası, e-posta ve posta adresi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası da dahil olmak üzere her türlü
bilgi kişisel veridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili
mevzuat çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla Ahtapot Gönüllüleri Sosyal Dayanışma Ve
Sportif Faaliyetler Derneği (Kütük No: 34-235-040) (“Dernek”), tarafınıza ait kişisel verileri
aşağıda açıklanan kural ve sınırlar çerçevesinde toplayıp, fiziki veya elektronik olarak elde
edebilecek,
kaydedebilecek,
depolayabilecek,
saklayabilecek,
güncelleyebilecek,
değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, açıklayabilecek, sınıflandırabilecek, üçüncü
kişilere aktarabilecek, devralabilecek ve elde edilebilir hale getirebilecektir (tüm bu işlemler
birlikte "işleme" olarak anılacaktır).
Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimiz: Kişisel verilerinizi, Dernek faaliyetleri,
düzenlenen etkinlikler ve üyelik işlemleri ile ilgili olarak bilgilendirme, tanıtma, iletişime
geçme sizlerden destek isteme ve üye/gönüllü profilini tespit etme, fiziki ve elektronik ortamda
güvenliğin sağlanması ile Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi
yürütmek ve iyileştirmek için ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işleyebiliriz.
Kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı,
görsel, fiziki ya da internet siteleri, sosyal medya ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere
elektronik ortamda, üyelik formları, faaliyetlerimize katılımlarınız çerçevesinde ilettiğiniz
bilgiler ve "çerezler" yoluyla, Dernek olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin belirlenen yasal
çerçevede sürdürülebilmesi ve sözleşme ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimizin eksiksiz
ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Dilerseniz internet sayfamızı ziyaret
ederken tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri kaldırabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, KVKK ve
ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ilkelere uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçlarla,
Dernek çatısı altında ileride kurulabilecek şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile hizmet
sağlayıcıları, tedarikçiler, iş ortaklarımız, Dernek üyelerimiz, işbirliği içerisinde bulunduğumuz
sivil toplum kuruluşları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ve özel kişiler de dahil
olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Haklarınız: KVKK m. 11 çerçevesinde, Dernek’e başvurarak kendinizle ilgili (a) kişisel
verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c)
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme, (e) KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

