
 

 
ÖNEMSİYORUZ 

 
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Politikamız 

 Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni 
 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK olarak anılacaktır.) kapsamında, 
işbu kanunun 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 

açıklanmakta olup; sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz. 
 

1. Kişisel Veri Nedir? 

Kişisel Veri Sahibi tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; 

a. Ad ve soyadı, 

b. Telefon numarası( ev ve iş, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, 

c. İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri 

d. Ödeme bilgileri 

gibi konuları içeren kişisel verilerdir. 

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

ÖNEMSİYORUZ veri tabanında kayıtlı olan ve ayrıca ÖNEMSİYORUZ  ile ilişki kuran, ulaşan, bilgi 
edinmek amacı ile  elektronik posta gönderen,  telefon eden ya da başka yollarla kişisel 
verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere, ÖNEMSİYORUZ kişisel verilerini fiziki veya sanal bir 
ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa 
olsun paylaşmış,  doğrudan vermiş veya Kurum tarafından elde edilmesine olanak sağlamış 
bulunan kimseler "Kişisel Veri Sahipleri"dir. 

ÖNEMSİYORUZ ile kurmuş oldukları her türlü iletişim ya da talepleri nedeniyle bireylere ait 
kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda, ÖNEMSİYORUZ aracılığıyla toplanmaktadır. 

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında; 
toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir, 
 



 

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

• ÖNEMSİYORUZ tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine, bilgi, etkinlik ve 

hizmetlerle ilgili kişisel veri sahiplerine bilgilendirme yapılması  

• ÖNEMSİYORUZ tarafından etkinlik, atölye çalışmaları, yeni ürünler hakkında kişisel veri 

sahiplerine bilgilendirme yapılması 

• ÖNEMSİYORUZ tarafından bülten, gerçekleşen etkinlikler ve projeler ve diğer içerikler 

hakkında kişisel veri sahiplerine bilgilendirme yapılması 

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini sağlamak üzere, 

• KVKK’da belirtilen diğer şekillerde. 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Paylaşımı-Aktarımı- Amacı ve Korunması 

Kurum, kişisel verileri; 
 

a. KVKK’nın 8./2 ve 9./2 Maddelerinde sayılan özel haller ve amaçlar dahilinde, 

b. Kanunen yetkili kamu kurumların talebi halinde, 

yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, 
aktarabilmektedir.  
Kişisel Veri Sahipleri’nin kişisel verileri, Kurum nezdinde yer alan veri tabanında KVKK 
doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel ve bu belgede belirtilen 
düzenlemelere  aykırı olarak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 
 

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları 

KVKK’nun 11. maddesi gereğince herkes ÖNEMSİYORUZ’a yazılı olarak başvurarak kendisiyle 
ilgili; 

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 



 

 

• Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

• Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, 
bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

haklarına sahiptir. 

Saygılarımızla duyururuz. 

ÖNEMSİYORUZ 
 


