GLOBAL COMPACT TÜRKİYE 10. GENEL KURUL TOPLANTISI KATILIMCILARI İÇİN KVKK
AYDINLATMA METNİ
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“TÜSİAD”) tarafından sekretaryası yürütülen
Global Compact Türkiye’nin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı etkinliğine
(“TÜSİAD&Global Compact Türkiye etkinliği”) katılan sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”)
uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Katılacağınız bu TÜSİAD&Global Compact Türkiye etkinliğinde güvenlik önlemlerinin
alınması, dernek etkinliklerinin yönetim ve denetim işlevlerinin yerine getirilebilmesi ve
etkinlik düzeninin sağlanabilmesi amacıyla isminiz, soyisminiz, e-posta ve telefon
numarası gibi iletişim bilgileriniz ve mensup olduğunuz firma/kurum bilgileriniz meşru
menfaatlerimiz doğrultusunda kayıt altına alınacaktır. Bu bilgilerinizi, etkinlik katılım
formları aracılığıyla elektronik ortamda veya etkinlik alanına giriş yaptığınız esnada sözlü
olarak veya yazılı form üzerinden, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, toplamakta ve talep
etmeleri halinde hukuken yetkili kamu ve tüzel kişiler ile etkinlik ortaklarımız ve hizmet
tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.
TÜSİAD olarak, benimsemiş olduğumuz ilkeler doğrultusunda, geniş kitlelere ulaşabilmek
ve çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşabilmek amacıyla, etkinliğe ait görüntülere ve
kayıtlara sosyal medya platformlarında yer vermekte ve etkinliklere ait anları
tanıtımlarımızda kullanmaktayız. Bu kapsamda etkinliğe katılmanız halinde ses ve görüntü
kayıtlarınızın alınabileceği hususunu sizlere hatırlatmak isteriz.
Etkinliğe katılmanız halinde giriş kayıt altına alınacak kişisel verileriniz ile etkinlik süresince
elde edilecek ses ve görüntü kayıtlarınız KVK mevzuatına uygun şekilde TÜSİAD tarafından,
mevzuatın gerektirdiği süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süreler
boyunca ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde muhafaza edilecek; gereken hallerde
hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılacak; işleme süresinin sona ermesiyle birlikte silinecek,
yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Bilgi Edinme Hakkınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Derneğimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i)
işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını
ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında
aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK
Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini
isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok
edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik
sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi
kvkk@tusiad.org veya Meşrutiyet Cad. No:46 Tepebaşı İstanbul adresine yazılı olarak
başvurmak suretiyle Derneğimiz’e iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kurallarının ihlal edilerek işlendiğine
inanıyorsanız, Derneğimiz tarafından başvurunuzun reddedilmesi veya aldığınız yanıtı

yetersiz bulmanız veya zamanında bir cevap almamanız halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurumuna şikayet etme hakkına sahip olursunuz.
İşbu Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak
amacıyla güncellenebilecektir.
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