KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ETKİNLİKLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, seminer, eğitim ve benzeri
etkinliklerde konuşmacı olarak davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verilerin, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak
olara işlenmesi ve veri
sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacı ile
hazırlanmıştır.
Konuşmacı’ya ait olan ve kurum ile paylaşılan ad soyad, t.c no, telefon numarası, mail adresi, banka hesap
he
bilgileri, mesleki deneyim-eğitim
eğitim bilgisi ve etkinlik sırasında toplanan ses ve görüntü kaydı gibi kişisel veriler
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için;
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Belediye tarafından aşağıda
belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
• Etkinliklerin organize edilmesi, konuşmacı ve katılımcı ile iletişim kurulması,
• Etkinliklere ilişkin olarak görüş alınması,
• Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin
değerlendirilmesi,
• Etkinliğe katılımın / binaya giriş yapıldığının teyidi,
• Etkinlik ile ilgili bilgi sunulması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Belediye hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Yazılı basın faaliyetlerinin oluşturulması,
• Belediye hizmetlerine ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamuoyu bilgilendirilmesi
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kurum, Konuşmacılara ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer
alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası
olmadan
an üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Konuşmacı’lara ait kişisel veriler aşağıda belirtilen kişilere
aktarılmaktadır;
• Etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla sponsor olunan etkinlikleri düzenleyen firmalara,

• Etkinliklerin organize edilmesinde Belediye’ye katkı sağlayan, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep
halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.
Konuşmacılara ait kişisel veriler; gerek Konuşmacı gerekse de etkinliğin niteliğine göre yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından Belediye’ye yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen
belgeler gibi her türlü doküman vasıtası ile birlikte etkinlik esnasında doğrudan Belediye’ye ait ses ve görüntü
cihazları ile toplanmaktadır. Konuşmacılara ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” e
fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve f
fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Bunun dışında Konuşmacıların etkinlik/organizasyon esnasında işlenen fotoğraf, ad, soyad, unvan gibi kişisel
verileri açık rızası dahilinde Belediye’ye ait dergi, bülten, pano ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle
işlenmektedir.
İlgili Kişi Hakları
6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki
haklara sahiptirler:










Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini www.nilufer.bel.tr web sayfamızda Aydınlatma Metni altında yer alan
‘Kvkk Başvuru Formu’nu doldurarak, ‘İhsaniye Mah. Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer,
Bursa’ adresimize yazılı olarak , niluferbelediyesi@hs03.kep.tr adresimize e-imza ile, nilufer@nilufer.bel.tr eposta adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir.
İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak
değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Açık Rıza Beyanı
İşbu Açık Rıza Beyanı, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan ve Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan
hususlar kapsamında, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak veri sahibinin açık rızasının alınması amacı ile
hazırlanmıştır. Konuşmacı/Katılımcı tarafından, aşağıda belirtilen konularda tercihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.
Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususları okudum ve KVKK kapsamındaki haklarımı anladım. Kanuni yükümlülük ve
istisnalar dışında kalan kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve
aktarılmasına özgür irademe dayalı açık rızam;
O Vardır O Yoktur
Konuşmacı/Katılımcı olarak katıldığım etkinliklerde, görünü ve ses kaydımın alınmasına, bu kayıtların etkinliklerin
duyurulması amacıyla Kurum’un resmi internet sitesi, dergisi, tv, radyo ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile yayınlanmasına
özgür irademe dayalı açık rızam;

O Vardır O Yoktur
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