
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “AYDINLATMA 
METNİ” veri sorumlusu tarafından tarafıma tebliğ edilmiş olup; Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Kamelya Çarşı Kat: -2 No: 11  adresinde mukim Veri Sorumlusu Ataşehir Rotary Kulübü 
tarafından işlenecek olan velisi bulunduğum ………………………………’a ait kişisel 
verilerin işlenme sebeplerini, toplanma yöntemlerini, işlenme amaçlarını, işlemenin hukuki 
dayanağını, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmayacağını, aktarılacaksa hangi amaçlarla kimlere 
aktarılabileceğini, kişisel verilerle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarımın 
bulunduğunu, Kanun çerçevesinde bu haklarımı kullanabileceğimi ve bu haklarım 
doğrultusunda Veri Sorumlusu’na nasıl başvurabileceğimi açıkça anladım.  
 
1) Veri sorumlusu tarafından velisi bulunduğum ………………………..’a ait olan açık 
rızama dayalı olarak işlenecek olan, hem kısmen otomatik yollarla (elektronik form) hem de 
veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) toplanan 
Kimlik Bilgileri kategorisi altındaki kişisel verilerin “AYDINLATMA METNİ”nde yazılı 
amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak: 

 
 Yurt dışına aktarılmasına; 

 
□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
2) Veri sorumlusu tarafından velisi bulunduğum ………………………..’a ait olan açık 
rızama dayalı olarak işlenecek olan, hem kısmen otomatik yollarla (elektronik form) hem de 
veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) toplanan 
İletişim Bilgileri kategorisi altındaki kişisel verilerin “AYDINLATMA METNİ”nde yazılı 
amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak: 
 

 Yurt dışına aktarılmasına; 
 

□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
3) Veri sorumlusu tarafından, velisi bulunduğum ………………………..’a ait olan ve açık 
rızama dayalı olarak işlenecek ve aktarılacak olan, tamamen veya kısmen otomatik yollarla 
(kamera kaydı, fotoğraf çekimi) toplanan Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisi altındaki kişisel 
verilerin “AYDINLATMA METNİ”nde yazılı amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı 
olarak: 
 

 Yurt dışına aktarılmasına; 
 

□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
 Aydınlatma metni”nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak herkese açık bir şekilde 

paylaşılmasına, 
 



□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
 “Aydınlatma metni”nde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına; 

 
□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
 Yurt dışına aktarılmasına; 

 
□ Açık rıza gösteriyorum. 
□ Açık rıza göstermiyorum. 

 
 
 
ANNE/BABANIN BİRLİKTE İMZASI GEREKMEKTEDİR. 
(MÜŞTEREK VELAYET VARSA) 
 
 

 
 


