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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusu: Türkiye Bilişim Derneği (“TBD”) 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/Ankara 

  

TBD olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 

ilgili mevzuat doğrultusunda TBD bünyesinde katılmış olduğunuz etkinlik kapsamında 

işlemekteyiz. 

TBD olarak, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, 

çevrimiçi elektronik formlar, doldurmuş olduğunuz basılı formlar vasıtasıyla toplamış 

olduğumuz ad, soyad, T.C. kimlik numarası / vergi no., fatura adresi, vergi dairesi, imza, cep 

telefonu numarası, elektronik posta adresi, pozisyon/unvan bilgileri ile 

konferans/organizasyon/etkinlik süresince çekilen görsel kayıtlarınız (fotoğraf ve video) 

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca işbu etkinliği düzenlemekteki amaçlarımız 

çerçevesinde; Kamu BIB’23 – BIMY’27 Bütünleşik Etkinliği ’nin organizasyon ve etkinlik 

yönetimini gerçekleştirmek, eğitim faaliyetleri ile sosyal sorumluluk ve sivil toplum 

aktivitelerinin yürütülmesi ve etkinlik esnasında çekilen görsel kayıtlarınızı TBD’ye ait 

yayınlarda, web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmak amaçlarıyla işlenecek 

ve iş ortakları, tedarikçiler, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ve talep halinde yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile işleme amacıyla sınırlı olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiş olup; haklarınızı 

kullanmak için dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, kvkk@tbd.org.tr adresine 

iletebilir veya TBD’nin fiziki adresinden başvurabilirsiniz. 
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FOTOĞRAF VE VİDEO KAYDI VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

MUVAFAKATNAME  

 

Etkinlik Adı Kamu-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik 

Etkinliği 

Etkinlik Yeri ELA QUALITY RESORT BELEK ANTALYA 

Etkinlik Tarih Aralığı  22-25 Ekim 2020 

 

Etkinlik süresince fotoğraf ve video kaydı çekilebilmekte ve çekilmiş olan fotoğraflar/video 

kayıtları veri sorumlusu olan Türkiye Bilişim Derneği (“TBD”) tarafında takipçilerine 

gönderilen yayınlarda veya TBD’nin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer 

alabilmektedir. Fotoğrafların ve videoların toplu olmasına ve siz değerli katılımcılarımızın 

bilgisi ve onayı dahilinde çekilmesine özellikle dikkat edilmekle birlikte, fotoğraflarınızın ve 

video kayıtlarınızın hiçbir şekilde yayınlarda yahut TBD’ye ait web sitesi veya sosyal medya 

hesaplarında kullanılmasını istemiyorsanız; bu yöndeki taleplerinizi ve diğer her türlü kişisel 

verilerinize ilişkin hak ve taleplerinizi her zaman TBD’nin kvkk@tbd.org.tr adresine 

gönderebilirsiniz. 

Bu bilgilendirme kapsamında; 

� Fotoğraf / videolarımın çekilmesine izin veriyorum. 

� Fotoğraf / videolarımın blurlanmasına izin veriyorum. 

� Fotoğraf / videolarımın çekilmesine izin vermiyorum. 

İsim- Soyisim: 

İmza: 

Tarih: 
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