Genç Hayat Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Tanımlar
İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;
Kişisel Veri: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anılan Kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmeliklerde kişisel veri olarak tanımlanan her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Genç Hayat Vakfı (Kısaca “GHV” olarak anılacaktır): Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre
Caddesi, Dalgıç Sokak No:1 D:4 Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan “Genç Hayat”
isimli vakfı,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, GENÇ HAYAT VAKFI tüzel kişiliği tarafından,
KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Genç Hayat Vakfı, gerek görüldüğü zamanlarda size ulaşabilmek ve iletişime geçmek,
ihtiyaçlarınızı belirlemek, ihtiyaçlar dahilinde gerekli yönlendirmeleri yapmak,
istatistiki bilgi hazırlamak için kişisel/kurumsal bilgilerinizi işlemektedir.
Kişisel verileriniz yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda vakıf olarak sunduğumuz
hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesi, GHV’nin meşru menfaati ve kurumumuzun sözleşme ve yasadan
doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile
öncelikle açık rızanız kapsamında edinilir.
Kişisel verileriniz; 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 şekilde, açık rızanıza istinaden Genç Hayat
Vakfı’nın aşağıda belirtilen faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
Faaliyetler
- Burs imkanı sağlamak
- Ortak proje ve programlar yapmak
- Seminerler, eğitimler, atölyeler, toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
- Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek
- Kişisel/kurumsal ihtiyaçların belirlenmesi
- İhtiyaçlar dahilinde yönlendirme yapmak
- İstatistiki bilgi hazırlamak
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Aktarımı
Genç Hayat Vakfı, kişisel verileriniz kurum tarafından hazırlanan anketler, kayıt
formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilecektir.
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Genç Hayat Vakfı’nın
faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi,
bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, bağışçı, denetleyici kurumlar, hukuken yetkili
kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, ülkeler) yurtiçinde
ve/veya yurtdışında aktarılabilir. Sayılan taraflara kişisel verilerin aktarıldığı
durumlarda, verilerin aktarıldığı tarafın işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan beyanlara
ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun
şekilde, yalnızca KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında işlenmesi ve aktarılması için gerekli fiziki ve teknolojik önlemleri en üst
düzeyde almaktadır.
İlgili mevzuat gereği süresi dolan yahut kullanım amacıyla kalmayan veriler GHV
tarafından ivedilikle imha edilecektir.
GHV, kişisel bilgilerinizin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek
kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına
dair haklarını saklı tutar.
Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda, kurumumuz
talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
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Ancak, mevzuat uyarınca veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi
halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu programda
kişisel veri sahipleri;
-

-

-

-

Kişisel veri 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’nın 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 haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, kimlik bilgilerinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak bizzat elden,
postayla ya da noter aracılığı ile Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Dalgıç Sokak
No:1 D:4 Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Genç Hayat Vakfı İstanbul Ofisi’ne
iletebilirsiniz.
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