ZEROBUİLD SUMMIT ORGANİZASYONU İÇİN İŞLENECEK
GÖRSEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Sayın İlgili,
ZEROBUİLD SUMMIT olarak; Adınız, soyadınız, çalışılan kurum ve görsel nitelikteki fotoğraf, video
ve kamera görüntüsü tipindeki kişisel verileriniz;
•

•
•

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan ve Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil
düzenlemelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar
doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 fıkrasında
belirtilen ilgilisinden açık rıza alınması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve otomatik
olmayan yollarla toplanmaktadır. Vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu
hususta ZEROBUİLD SUMMIT yetkililerine danışabilirsiniz. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz,
ilgili amaçların icra edilebilmesi adına platformun anlaşmalı olduğu reklam ve organizasyon
şirketlerine ve Şirket’in sosyal medya hesapları üzerinden ilgili sosyal medya hesabının
serverlarının bulunduğu yabancı ülkeler ile internet sitesine Kanun’un madde 8/1 ve 9/1 fıkraları
uyarınca aktarılacaktır.

Dilediğiniz zaman ZEROBUİLD SUMMIT ekibine başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin
taleplerinizi, elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli
elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya bizde kayıtlı olan e-posta adresinizi
kullanarak summit@zerobuild.org adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel
vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik
numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu
unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ZEROBUİLD SUMMIT tarafından
değerlendirilemeyecektir.
ZEROBUİLD SUMMIT

ZEROBUİLD TÜRKİYE ORGANİZASYONU İÇİN İŞLENECEK
GÖRSEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN
AÇIK RIZA VE MALİ HAKLARDAN FERAGAT BEYANI
Tarafıma tebliğ edilen “Organizasyonlarda Ve Katalog Çekimlerinde İşlenecek Görsel Nitelikli
Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin; ZEROBUİLD SUMMIT
tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına,
kaydedilmesine, işlenmesine ve ZEROBUİLD SUMMIT’in anlaşmalı olduğu pazarlama ve
organizasyon şirketlerine ve ZEROBUİLD SUMMIT’in sosyal medya hesapları üzerinden ilgili
sosyal medya hesabının serverlarının bulunduğu yabancı ülkeler ile internet sitesine
aktarılmasına yönelik bilgilendirildiğimi, Kanun’un 11.maddesinde sayılan haklarım ile bu
haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve Aydınlatma
Metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; Ad, soyad, çalıştığım kurum ve
görsel nitelikteki fotoğraf, video ve kamera görüntüsü tipindeki kişisel verilerimin işlenmesine ve
ilgili amaçların icra edilebilmesi adına Şirket’in anlaşmalı olduğu tedarikçilere aktarılmasına açık
rıza gösterdiğimi, verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça
bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Kişisel verilerimin aşağıda işaretlediğim sosyal medya mecralarında aydınlatma metninde
belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesine rıza gösteriyorum.
☐ İnternet Sitesi

☐ Facebook

☐ Youtube

☐ Twitter

☐ Instagram ☐ LinkedIn

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler
dahilinde işlenmesine rıza göstermiyorum.
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:
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:

