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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 
 

Ataşehir Rotary Kulübü (“Veri Sorumlusu” veya “Kulüp”) olarak bazı kişisel verilerini 
işliyoruz. Bunu “ATATÜRK’Ü ANLATIYORUM” kısa video yarışmamıza katılman 
sebebiyle yapıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da seni “ilgili kişi” olarak tanımlıyor. 
Kulübümüz, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını 
sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini 
alıyor. 

 
Yarışmamıza katılman halinde,  
 

a) Kimlik ve İletişim Bilgilerin: 
 
 Dernekler mevzuatı gereği ilgili kayıtların saklanması ve faaliyetlerimizin 

Dernekler mevzuatına uygun yürütülmesi amacıyla, 
 Kulübümüzün seninle her türlü iletişimi kurabilmesi için, 
 Rotary 2420 Bölge Federasyonu ile yarışmacı arasında her türlü iletişimin kurulması 

amacıyla, 
 Kulübümüzün diğer üyelerinin ve diğer Rotary Kulüpleri üyeleriyle aranda her türlü 

iletişimin kurulması amacıyla, 
 

b) Görsel ve İşitsel Kayıtların: 
 Katılacağın ödül töreni etkinliklerinin, kulüp toplantılarının ve faaliyetlerinin, 

Rotary 2420 Bölge Federasyonu etkinlik ve faaliyetlerinin basılı bültenlerde, 
internette ve sosyal mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin duyurulması 
ile yaygınlaştırılması için, 
 

c) Ailene ait Kimlik ve İletişim Bilgileri: 
 Eğer ailenin de açık rızası olursa, Rotary faaliyetleri ve etkinliklerine aile 

bireylerinin de katılabilmesi ve gerektiğinde her türlü iletişimin kurulabilmesi için, 
 

d) Ailene ait Görsel ve İşitsel Kayıtlar: 
 Kulüp toplantılarının, ödül töreni etkinliklerinin ve kulüp faaliyetlerinin, Rotary 

2420 Bölge Federasyonu etkinlik ve faaliyetlerinin basılı bültenlerde, internette ve 
sosyal mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin duyurulması ile 
yaygınlaştırılması için, 
 

Kanun’da belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Açık rızanın bulunması” ve 
“Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kulübümüzün meşru menfaati 
için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine (yukarıda sayılan amaçlara uygun düşecek 
şekilde) dayanarak işleyeceğiz ve Kanun’un bize izin verdiği ve yukarıdaki amaçların izin 
verdiği sürelerle saklayacağız. 
 
Bu bilgilerini kamera kaydı, fotoğraf çekimi, elektronik form gibi tamamen veya kısmen 
otomatik yollarla hem de otomatik olmayan yöntemlerle (örneğin yarışmaya başvurun sırasında 
doldurduğun yazılı form) işliyoruz.   
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Yukarıda saydığımız bilgilerin, gerekli hallerde, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak yurt 
içi ve yurt dışında bulunan tüm Rotary kurumlarına (Uluslararası Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 
Bölge Federasyonu, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılabilir. Yarışmacı olman sebebiyle 
yarışmaya katılmak  maksadıyla verdiğiniz  kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması işlemi,  
bu yarışma  amaçları dâhilinde yalnızca Rotary kurumlarıyla sınırlı tutulacak ve gerek sana 
gerekse aile bireylerine ait Kişisel Verilerin başkaca üçüncü kişilere aktarılmayacak. 
 
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un sana verdiği bazı haklar var. Ancak bunları kullanman için 
ebeveyninin desteğine ihtiyacın olacak.  
 
Haklarınla ilgili bizden talep ettiklerini ve sorularını Kulübümüzün; 
 
• Posta yoluyla Atatürk Mah. Meriç Cad. Kamelya Çarşı Kat: -2 No: 11 Ataşehir/İstanbul 
adresine, 
• Kulübümüz tarafından önceden onaylanmış e-posta adresini kullanarak 
info@atasehirrotary.org adresine bir e-posta göndererek, iletebilirsin. Kulübümüz cevap 
vermeden önce kimliğini doğrulamak isteyebilir.  
 
Başvurunda sana ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerini, kimliğini doğrulayabileceğimiz kimlik 
bilgilerini de iletirsen, taleplerini ve sorularını en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde 
sonuçlandırmamıza yardımcı olursun. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve haklarını en etkin 
şekilde kullanabilmek için bir büyüğünden yardım istemelisin. 
 
Kişisel verilerin korunması ile ilgili dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu’nun hazırladığı rehberlere https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6737/Cocuklarin-
Kisisel-Verilerinin-Korunmasi-Bakimindan-Dikkat-Edilmesi-Gerekenler adresinden göz 
atabilirsin. 
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