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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ekteki Aydınlatma
Metni’ni okudum ve kişisel verilerimin eğitim hizmetinin tarafıma sunulması kapsamında FPPA
tarafından işlenmesine
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Ek: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
(Kanun)’nun 10’uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Kuruluşumuz tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Eğitimlerine katılabilmek için
Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız kurum tarafından Kuruluşumuza bildirilen kişisel
verileriniz ilgili eğitimi alabilmeniz için gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Kanun
kapsamında “Veri sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz;
• Mesleki gelişim eğitimlerinin düzenlenebilmesi ve söz konusu faaliyetlere ilişkin iş ve
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi,
• Sunulan hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
• Mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra ücretsiz eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetlere
ilişkin bilgilendirme sağlanması,
• Verilen hizmetlere ilişkin faturaların düzenlenebilmesi,
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:
Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki
zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanmakta
ve kanuni süre içerisinde saklanmaktadır.
Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar:
Kişisel verilerinizin Kuruluşumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11’inci maddesi
uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme
işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
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