EK 1
KARŞIYAKA BELEDİYESİ YARIŞMALARI KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Değerli Hemşerimiz,
Bu 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,
Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan İzmir Karşıyaka Belediyesi
tarafından www.karsiyaka.bel.tr İnternet sitesinde duyurular kısmında ilan edilen yarışmalar
kapsamında başvuru yapmanız halinde elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma şekilleri,
işlenme ve bazı durumlarda aktarılma amaçları, bu durumlarda hangi 3. kişilere aktarılabileceği,
işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde
kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç
için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan
şekillerde işlenebilecek olup, Veri Sorumlusu tarafından her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak
işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
1.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:
Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, Veri Sorumluları, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel
verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın
öngördüğü sınırlar çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesinde yer alan;
•
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
•
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
•
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
•
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
•
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
Edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.
2.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Veri Sorumluları tarafından, başvuru yapmanız kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu
çerçevede işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi)
İletişim Bilgileriniz (Adres, telefon, e-posta, okul bilgisi)
3.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

iklim.degisikligi@karsiyaka.bel.tr mail adresi üzerinden alınan yarışma başvuru maili aracılığı ile
işlenecek olan
•
Kimlik bilgisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve
Doğum Tarihiniz yarışmacı olabilmeniz için gerekli kriterleri sağlama durumunuzun teyit edilebilmesi,
başvurunuzun tamamlanabilmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ile ilgili konularda sizinle iletişime
geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, ödülünüzün tarafınıza teslim edilmesi,
•
İletişim bilgisi kategorisinde değerlendirilen; adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu
numaranız başvurunuz ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili
konularda sizinle iletişime geçilebilmesi,
Amaçları ile işlenecektir.
Yarışmaya katılım koşulları arasında belirtilen şekilde hazırlanan kompozisyonların ve performansların
değerlendirilebilmesi amacıyla yarışma başvuru mail adresi üzerinden başvuran kişilerden başvuru
belgeleri istenmesi gerekmektedir. Belirtilen amaç kapsamda anılan bilgilere ek olarak ilettiğiniz
belgelerde yer alan kişisel verileriniz ile e-posta adresiniz işlenecektir.
4.
Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları:
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dâhilinde,
iklim.degisikligi@karsiyaka.bel.tr üzerinden yarışma başvuru maili aracılığıyla alınan başvurunuza
ilişkin olarak
Tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi,
Tarafınızdan belge talep edilmesi,
Ödül almaya hak kazanmanız halinde teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla, Karşıyaka
Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.
5.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanacaktır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ile Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamındaki yasal
yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yine yasal
mevzuat gereği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin (a)
bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendinde yer alan “Veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine; anılan mevzuat
çerçevesinde tarafınızla imzalanan Sözleşmelerin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için gerekli olan
kişisel verilerinizin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesinin (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. Yukarıda sayılan diğer işleme
ve aktarım amaçları yönünden ise, Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.
6.
Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız:
Yukarıda açıklanan şekilde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin haklarını
düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Karşıyaka
Belediyesi’ne başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz 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,
6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme(*),
Düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, başvurular bölümü
üzerinden belirtilen başvuru maili aracılığıyla alınan başvurunuz sırasında toplanan verileriniz,
başvurunuzun değerlendirilmesi, reddi kararlarının değerlendirilmesi; tarafınıza başvurunuz ile ilgili
bilgi verilmesi için ve başvurunuzun kabul edilmesi halinde değerlendirmeye ilişkin bilgilerinizin İzmir
Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne ıslak imzalı olarak veya
iklim.degisikligi@karsiyaka.bel.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak e- posta iletebilirsiniz.
(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat
kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu
talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Veri Sorumlusu:
Karşıyaka Belediyesi, İklim Değişikliği Müdürlüğü
Adresi:
Bahriye
Karşıyaka/İZMİR

Üçok

Bulvarı

Telefon: 0232 399 40 00
E-posta: iklim.degisikligi@karsiyaka.bel.tr

Okudum, anladım. Kabul ediyorum.

Adı Soyadı:
İmza:

No:5

