ÜYELİK KAYIT FORMU
Adı Soyadı:
E-Posta Adresi:
TC Kimlik No.:

FOTO

Mezuniyetteki Soyadı:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Saint Benoit ile bağı:

Mezun oldum
Mezun olmadım ama en az 1 yıl öğrenci oldum
Öğretmen/idareci olarak çalıştım

Saint Benoit mezuniyet yılı veya en son okunan/çalışılan yıl?
İletişim Adresi:
Telefon GSM:
Meslek:
Kan Grubu:
E-postayla iletişim izni veriyorum

Evet

Hayır

Üyelik Sözleşmesi, KVKK ve Açık Rıza Metni'ni okudum, anladım, kabul ediyorum.

Evet

Hayır

Üyelik Sözleşmesi, KVKK ve Açık Rıza Metni onay tarihi:

..... / ..... / 20.....

Üyelik Sözleşmesi, KVKK ve Açık Rıza Metni’ni onaylayanın...
Adı Soyadı:

Açıklama

İmzası:

Gerekli bilgileri yukarıda doğru olarak yazmış bulunmaktayım. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili
mevzuatı hükümlerine göre dernek üyesi olmam yasak edilmemiş olup, medeni hakları kullanma
ehliyetine sahibim. Derneğin tüzüğünü okudum. Tüzükte belirtilen şartlara uyarak, üye olmak istiyorum.
Bu çerçevede verilecek görevleri yapacağımı ve yüklendiğim ödentileri zamanında tam ve eksiksiz
ödeyeceğimi ve aşağıdaki bilgilerin doğruluğu kabul ve taahhüt ediyorum. Üyelik işlemlerinin
tamamlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.

70 TL Aidat

70 TL Aidat + 200 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 50 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 300 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 100 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 400 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 150 TL Bağış (isteğe bağlı)

70 TL Aidat + 500 TL Bağış (isteğe bağlı)

Form Düzenleme Tarihi: Ocak 2022

Ödemek İstediğiniz Miktarı Seçiniz

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1.

Sözleşmenin Tarafları:
İşbu sözleşmenin tarafları, “Saint-Benoit’lılar Derneği” (Kısaca “Dernek”) ile Dernek
Tüzüğü’nün 4.1 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip, Derneğe ait
https://www.saintbenoit.org.tr (Kısaca “web sitesi” olarak anılacaktır) adlı internet
sitesindeki üyelik hizmetlerini kullanan ve Dernek Tüzüğü’nün 4.3 üncü maddesinde yer
alan “Asli Üye” sıfatıyla başvuruda bulunan gerçek kişidir (Kısaca sırasıyla “Üye” olarak
anılacaktır).

2.

Sözleşmenin Konusu:
İşbu sözleşmenin konusu, Derneğe ait web sitesi üzerinden sunulan üyelik hizmetlerinin
kullanımına ilişkin koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.

Üyelik Başvurusu:
3.1. Üyelik işleminin web sitesi üzerinden yapılabilmesi için ana sayfada yer alan
“ÜYELİK” sekmesi tıklanarak açılan sayfada bulunan “Üyelik Kayıt Formu”’nun
içerisindeki “doldurulması zorunlu bilgiler”in eksiksiz biçimde doldurulması
gerekmektedir. Başvuru formunda Üye’den talep edilen zorunlu bilgiler, olan ad,
soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik no, mezuniyetteki soyadı, doğum tarihi, SaintBenoit ile bağı, Saint-Benoit mezuniyet yılı veya en son okunan/çalışılan yıl,
iletişim adresi, telefon GSM, meslek, kan grubu bilgileridir. Başvuru formunun
doldurulmasının ardından Üye tarafından, kredi kartı veya banka kartı kullanarak
ödeme bilgilerinin girilmesi ve KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile
Açık Rıza Metni’ni işaretlenmesi gerekmektedir. Böylece Üye işbu maddede bahsi
geçen kişisel bilgilerinin işleneceği hakkında bilgi edindiğini kabul ve beyan eder.
3.2. Talep edilen bilgilerin girilmesinin ardından Üye, web sitesindeki üyeliği gerektiren
işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanıcı adı ve şifre belirlemek suretiyle giriş
seçeneğini kullanabileceği gibi, Üye’nin kendisine gönderilecek e-posta ile
doğrulanan “Şifresiz Giriş” veya hesabının bulunduğu Facebook, Linkedin veya
Google hesaplarını kullanarak da sisteme giriş yapması mümkündür.
3.3. “Üye’nin kullanıcı adı ve şifre belirlemek suretiyle giriş seçeneğini tercih etmesi
halinde, kendisi tarafından belirlenecek bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”
oluşturulması gerekmektedir. “Kullanıcı Adı” Üyeye özeldir ve aynı “Kullanıcı
Adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” kişiye özeldir. “Şifre”nin seçimi ve
gizliliğinin korunması üyenin sorumluluğundadır. Üye şifresini dilediği zaman
değiştirebilir.
3.4. Şifrenin üst üste üç kez yanlış girilmesi halinde Üye, “Şifremi Unuttum” bölümüne
yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için e-maili üzerinden gerçekleştirilecek
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olan güvenlik adımlarını takip ederek bu aşamadan sonra geçerli olacak yeni
şifresini belirleyebilir.
3.5. Üyelik, Üye’nin web sitesi üzerinden yapmış olduğu söz konusu başvurunun
Dernek Tüzüğü’nün 4.3 üncü maddesi uyarınca Dernek Yönetim Kurulu tarafından
en geç otuz (30) gün içerisinde kabulüne ilişkin kararın, Karar Defterine işlendiği
tarihte kazanılır.
4.

Üyenin Yükümlülükleri:
Üye işbu sözleşmenin onaylanması ile birlikte aşağıdaki yükümlülükleri kabul eder. Bu
çerçevede Üye;
a. Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olduğunu, kısıtlılık hali bulunmadığını ve fiil
ehliyetlerine sahip olduğunu, web sitesinde yer alan “Üyelik Kayıt Formu” başlığı
altında sunduğu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu ve “Üyelik Kayıt
Formu”’nun kendisi tarafından doldurulduğunu;
b. Dernek Tüzüğü’nün 4 üncü maddesinde yer alan derneğe üye olma şartlarını haiz
olduğunu;
c. Web sitesi üzerinden faydalanacağı hizmetler için gerekli olduğu durumlarda bu
bilgilerin hatalı veya eksik girilmesinden doğacak gecikme ve zararlardan
kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu;
d. Dernek tarafından web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü
şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, web sitesine eklediği belgelerin ve görüntülerin
sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Derneğin bu içeriklerden dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacağını;
e. Dernek tarafından elde edilen kişisel verilerin rızası dahilinde sisteme yüklendiğini;
f. Kendi oluşturduğu belge veya görüntüler haricinde, web sitesi üzerinden sunulan tüm
hizmetler ile yazılımların telif hakkının Derneğe veya Derneğe hizmet sunan, lisans
veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, hizmet ve yazılımların fikri mülkiyet
hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak
sorumlu olacağını, bu hizmet ve yazılımları izinsiz çoğaltılamayacağını ve
dağıtılamayacağını, yayımlanamayacağını, pazarlanamayacağını;
g. Web sitesinde sunulan hizmetlerden, web sitesinde yayımlanan usul ve şekle riayet
ederek faydalanacağını;
h. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara riayet etmeksizin suç
teşkil edebilecek, hakaret, taciz veya tehdit içerikli sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti
göndermemeyi;
i. Web sitesi üzerinde “Şifre” ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,
j. Web sitesinin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana
getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait
olduğunu, web sitesi kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek
tazminat talebinde bulunmamayı;
k. Web sitesinin adının, içeriğinin Dernek ve Derneğin hizmet sağlayıcıları tarafından
belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman
zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini, Dernek tarafından gerekli görüldüğü
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durumlarda Dernek tarafından web sitesi işleyişine müdahalede bulunma ve sebep
göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma hakkının
bulunduğunu;
l. Yasalar uyarınca postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta
(chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi
olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı;
Beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.

Derneğin Web Sitesi Üzerindeki Yetkileri:
5.1. Dernek, herhangi bir zaman diliminde web sitesinin çalışmasını geçici bir süre
askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Web sitesinin geçici bir süre askıya
alınması veya tamamen durdurulması halinde Derneğin üyelerine veya üçüncü
şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Dernekler mevzuatı uyarınca
Dernek tarafından tutulması gereken defterler asli evraktır.
5.2. Dernek, üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların siber güvenliğin
temini açısından yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da bazı faaliyetlerden
yararlanmak üzere şifrelerini kullanmalarını talep edebilir.
5.3. Dernek, web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin sunumunda teknik arıza
meydana gelmesi durumunda, Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Bu
çerçevede Dernek, servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını,
servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
5.4. Dernek, kendi ürettiği ve / veya dışarıdan satın alarak veya tedarik ederek site
üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin vb.
görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
5.5. Dernek, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuata uyum amacıyla, işbu
sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini
değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6.

Fesih:
Dernek Tüzüğü’nün 5 ve 6 ıncı maddelerinde sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi ile
birlikte, işbu sözleşmeyi kendiliğinden münfesih olacaktır.

7.

Delil Niteliğini Haiz Evrak:
Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda dernekler mevzuatı uyarınca Dernek
tarafından tutulması zorunlu defterler ile Dernek ve / veya Derneğe üyelik başvurusuna
ilişkin alt yapı hizmeti sunan hizmet sağlayıcının bilgisayar / server kayıtlarının 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193 üncü maddesi anlamında muteber,
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu beyan ve kabul ederler.

8.

Mücbir Sebep:
Derneğin ve / veya Derneğe üyelik başvurusuna ilişkin alt yapı hizmeti sunan hizmet
sağlayıcının web sitesinde yer alan hizmetleri yerine getirememesine mutlak olarak
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kaçınılmaz şekilde neden olan harici olaylar mücbir sebep olarak değerlendirilir.
Olağanüstü hal, savaş ve tabii afetler ile salgın hastalık, grev gibi sosyal afetler ve
internet altyapısı sorun ve arızaları, sistem güncellemeleri ve sisteme aşırı yüklenmeler,
hava koşulları, elektrik kesintileri ve benzeri haller ile bu haller ile sınırlı olmamak
koşuluyla öngörülemez ve önlenemez olaylar mücbir sebep kapsamı içinde yer alır. Bu
durumlarda Üye, Derneğin, sözleşmeden doğan edimleri ifa ile sorumlu olmayacağını,
edimlerin kısmen veya tamamen, geç veya eksik ifa edildiğini ileri sürülerek sorumlu
tutulamayacağını, Dernekten tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul eder.
9.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü
uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ile İstanbul
(Çağlayan Adliyesi) İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Tebligat:
İşbu sözleşme çerçevesinde üyelik başvurularının web sitesi üzerinden gerçekleşmesi
halinde, sözleşmeden doğan her türlü bildirim, tarafların elektronik posta adresleri
üzerinden gerçekleşecektir. Bu elektronik posta adresleri, web sitesi üzerinden yürütülen
her türlü iş, işlem, faaliyet kapsamında yasal posta adresi olarak kabul edilir. Dernek
tarafından kullanılacak olan elektronik posta adresi info@saintbenoit.org.tr’dir. Taraflar,
elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, üç (3) işgünü içerisinde bildirmekle
yükümlüdür. Bildirim gerçekleşmediği taktirde eski elektronik posta adresine yapılacak
olan tebligat üyenin kendisine yapılmış sayılacak ve geçerli olacaktır.
11. Yürürlük:
İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurmasını ve sözleşmenin yanında bulunan
kutunun işaretlenmesini takiben “Tamamla” butonuna basılarak girişin onaylamasından
itibaren yürürlüğe girecek ve üyelik devam ettiği müddetçe geçerli olacaktır.
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Saint-Benoit’lılar Derneği’nin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında
Üyelik Başvurusu İçin
Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
“Saint-Benoit’lılar Derneği” (Kısaca “Dernek”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
(Kısaca “KVKK”) 3 üncü maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Veri
sorumlusu Derneğin açık adresi “Müeyyetzade Mah., Lüleci Hendek Cad., No: 65, Beyoğlu /
İSTANBUL”’dur.
İşbu metin, veri sorumlusunun yükümlülüğünü düzenleyen 6689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile
aynı Kanunun 11 inci maddesine dayanarak ve Dernek Tüzüğü’nde yer alan düzenlemeler ile ilgili
emredici hükümler ile sınırlı olarak https://www.saintbenoit.org.tr web adresinde bulunan “ÜYELİK”
sekmesi üzerinden veya sair online olan veya olmayan yöntemler kullanılmak suretiyle üyelik
başvurusu yapan kişisel verisi işlenen gerçek kişinin haklarını güvencelemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu metnin kapsamı, web sitesi üzerinden veya sair online olan veya olmayan yöntemler kullanılmak
suretiyle yapılan üyelik başvurusu sırasında Dernek tarafından hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel
verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişilerin hakları ve çerez politikasına ilişkin bilgi
vermektir.
A- Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?
İşlenen kişisel veriler, Derneğe üyelik başvurusu yapılması halinde başvurucuların IP ve Log
kaydından oluşan kişisel verileri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği (Resmi
Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772) ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde üyelik
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla siber güvenlik önlemleri kapsamında tutulan kişisel
verilerdir.
Bu kapsamda;
(1) https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde yer alan “ÜYELİK” sekmesi üzerinden üyelik
başvurusu yapıldığında,
(a) “Üyelik Kayıt Formu” başlığı altında yer alan ve doldurulması zorunlu olan ad, soyad, e-posta
adresi, tc kimlik no, mezuniyetteki soyadı, doğum tarihi, Saint-Benoit ile bağı, Saint-Benoit
mezuniyet yılı veya en son okunan/çalışılan yıl, iletişim adresi, telefon GSM, meslek, kan
grubu bilgileri;
(b) “Bilgilerim” başlığı altında bulunan “Kişisel” ve “İletişim” alt başlıklarında doldurulması
ihtiyari olan bilgiler
İle
(c) Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri;
işlendikleri amaç için gerekli olan ya da kanunda öngörülen süre kadar Dernek tarafından
kaydedilmekte, depolanmakta ve muhafaza edilmektedir.
(2) Web sitesi dışında kalan e-devlet sistemi kullanılarak veya online olmayan yöntemler kullanılarak
üyelik başvurusu yapıldığında, verilmesi zorunlu olan bilgiler ile başvurucunun ihtiyari olarak
Derneğe vereceği bilgiler, Dernek tarafından https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde
bulunan “Üyelik” bölümüne girişleri yapılarak kaydedilmekte, depolanmakta ve işlendikleri amaç
için gerekli olan ya da kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmektedir.
Bu bilgiler, Derneğin işlevinin devam etmesi amacıyla güncellenebilir, değiştirilebilir ve yeniden
düzenlenebilir.
Bu bilgilerin yanı sıra, Dernek ve Derneğin online üyelik işlemleri için hizmet satın aldığı şirket,
başvurucunun sistemi kullanmasına ilişkin bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookies)

kullanarak elde edebilir. Web üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişimin ve kullanım
alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.
(a) Tarayıcı Türü,
(b) IP,
(c) İşletim Sistemi,
(d) Sisteme Girişler.
(e) Görüntüleme Süresi
Kişilerden https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden kayıt sırasında istenen kredi kartı
bilgileri, “Saint-Benoit’lılar Derneği” veri sorumlusuna ait kayıt sistemi içerisinde tutulmamaktadır.
https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden online yapılan üyelik kayıt işlemi sırasında alınan
kredi kartı bilgileri, kredi kartı firması olan İYZİCO ödeme kuruluşu ile PCI-DSS 1.seviye
sertifikasıyla güvenli bir altyapı üzerinden işlem görür ve bu bilgiler İYZİCO alt yapısında saklanır.
B- Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz, Kimlerle Paylaşıyoruz?
Dernek, 6698 sayılı “KVKK”, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil
mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı
olmaksızın dernekler mevzuatı v başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772) olmak üzere ilgili tüm mevzuattan
kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve bahsi geçen mevzuat sayesinde hukuki, ticari ve
teknik güvenliğin sağlanması ve Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla,
kişilerin üyelik başvurusunda bulunması dolayısıyla, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verileri
elde edebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, mevzuatın izin verdiği koşullarla sınırlı olmak üzere
üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin
verdiği diğer usul ve esaslar dahilinde gerekli idari ve teknik önlemleri almak koşuluyla
işleyebilecektir.
Bu kişisel veriler; tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında
öngörülen diğer hallerde, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında
kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama
süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli
kıldığı sürenin sonunda anonim hale getirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam
edilecektir.
Kişisel veriler, yurt içindeki paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine
aktarılabilecektir. Dernek, söz konusu kişisel verileri bu kapsam ve amaçlar dışında katılımcıların açık
rızası olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.
C- Kişisel Verileri Hukuki Sebebi ve Veri Toplama Yöntemi Nedir?
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik yolla işlenmektedir.
D- Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d- Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Veri sahibi olarak kişilerin KVKK kapsamındaki haklarına ilişkin taleplerini elektronik posta yoluyla
info@saintbenoit.org.tr adresine veya Derneğin işbu metnin ilk paragrafında belirtilen adresine posta
yoluyla yazılı olarak iletmesi mümkündür. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde
ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.
E- Çerez Politikası
Dernek veya üyelik başvurularının alındığı ve depolandığı Fonzip Platformu (https://fonzip.com/tr )
tarafından https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden sunulan üyelik hizmetlerinin düzgün
çalışmasını sağlamak, ziyaretçilerin deneyimlerini kişiselleştirmek için çerezler ve benzer diğer
teknolojileri ("Çerezler") kullanılmaktadır. 6689 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla çerezlerde,
https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden üyelik işlemleri sırasında türüne bağlı olarak, siteyi
ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerine ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler,
eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize
dair bilgileri kapsamaktadır. Sitede tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarları içeren bu küçük metin
dosyaları, siteye bir sonraki girişte tercihlerin hatırlanmasına ve sitedeki deneyimi iyileştirmek için
Dernek ve / veya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerde geliştirmeler yapılmasına imkan
tanımaktadır. Kişisel veri niteliğinde olmayan bu veriler, web tarayıcısının izin verdiği ölçüde kabul
edilmeyebilir; bilgisayardan silinebilir ve engellenebilir niteliktedir.
Üyelik işlemleri ile ilgili https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde kullanılan çerez türlerine ilişkin
ayrıntılı döküme hizmet sağlayıcının Gizlilik Politikası | Fonzip Yardım Dokümanları başlıklı

sayfasından erişmek mümkündür. Çerez politikası ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi
destek@saintbenoit.org.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.
F- Gizlilik Politikası Değişiklikleri
Gizlilik politikasındaki değişiklikler https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte
yürürlüğe girer.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME ve AÇIK RIZA METNİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “Kanun”) kapsamında; Saint-Benoit’lılar
Derneği (Kısaca “Dernek”) tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetler ile ilgili, başta 5253 sayılı
Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı:
25772) olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen emredici hükümler ile sınırlı olmak üzere;
1.

Dernek

ve/veya

derneğin

hizmet

sağlayıcıları

tarafından

Derneğin

https://www.saintbenoit.org.tr web adresi üzerinden veya e-devlet sistemi üzerinden veya
Dernekler mevzuatı uyarınca Dernek yönetim kurulu aracılığı ile online ve/veya online olmayan
olmayan yöntemlerle veya üyelik başvurusunda kullanılması halinde sosyal medya mecraları,
mobil uygulamalar ve benzeri yöntemlerle yazılı veya elektronik olarak kişisel verilerimin
toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, “KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik
Politikası” başlıklı metinde belirtilen süre kadar saklanmasına, Dernek faaliyetlerinin sürekliliği
amacıyla güncellenmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenmesine;
2.

Dernek tarafından gerekli görülen hallerde şahsi fotoğraf ve kişisel verilerimin Dernek yayını
olan bülten, dergi, albüm, web sitesi ve Dernek sosyal medya hesaplarında yayımlanmasına,
kullanılmasına, Kanun’un izin verdiği ölçüde üçüncü kişiler tarafından işlenmesine;

3.

Münhasıran Derneğin faaliyetleri ilgili toplu elektronik posta gönderilmesi amacıyla üçüncü
kişilerden hizmet alması halinde, temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmemesi koşuluyla kişisel
verilerimin hizmet alınan şirket ile bu şirketin alt servis ve hizmet sağlayıcıları tarafından
işlenmesine;

4.

Dernek merkezinde gerçekleşecek toplantılar ile Dernek merkezi dışında gerçekleşecek faaliyet
ve hizmetlerde Dernek yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen dernek dışı firmalar tarafından
kişisel verilerimin işlenmesine;

5.

Dernek web sitesi üzerinden “Ziyaretçi” veya “Üye” sıfatıyla giriş yaptığım alanlarda Dernek
yönetim kurulu kararı çerçevesinde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılar tarafından kişisel
verilerimin işlenmesine, hizmet sağlayıcının server’ının yurtdışında olması halinde kişisel
verilerimin bu serverlar aracılığıyla yurtdışına aktarılmasına;

6.

Hukuki veya mali bir uyuşmazlık konusu olması halinde adli ve idari makamlar veya ilgili
kolluk kuvvetlerinin resmi talebi üzerine kişisel verilerimin başvuru makamı ile paylaşılmasına;

7.

İşbu aydınlatma ve açık rıza metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı maddelerinde sayılan hallerin,
işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonim hale getirilerek veri sorumlusu
tarafından kullanılmaya devam edilmesine;

8.

Dernek web sitesinde yer alan üyelik sayfasında paylaştığım GSM numarası ve e-posta
adresimin Derneğin faaliyetlerinden veya şahsımı ilgilendirdiği düşünülen bir konudan haberdar
olmam amacıyla kullanılmasına;

açık rızamın bulunduğunu, işbu metinde belirtilen konular ile web sitesinde bulunan Üyelik
Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası hakkında bilgilenmek amacıyla gerekli
özeni gösterdiğimi ve aydınlatılmış olarak bilgi sahibi olduğumu beyan, taahhüt ve kabul ederim.

Saint-Benoit’lılar Derneği’nin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında
Web Sitesi Ziyaretçisi
Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
“Saint-Benoit’lılar Derneği” (Kısaca “Dernek”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
(Kısaca “KVKK”) 3 üncü maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Veri sorumlusu
Derneğin açık adresi “Müeyyetzade Mah., Lüleci Hendek Cad., No: 65, Beyoğlu / İSTANBUL”’dur.
İşbu metin, veri sorumlusunun yükümlülüğünü düzenleyen 6689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile aynı
Kanunun 11 inci maddesine dayanarak https://www.saintbenoit.org.tr web adresini ziyaret etmek suretiyle
kişisel verisi işlenen gerçek kişinin haklarını güvencelemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu metnin kapsamı, web sitesi ziyaret edildiğinde Dernek tarafından hangi kişisel verilerin işlendiği,
kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişilerin hakları ve çerez politikasına ilişkin bilgi
vermektir.
Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?
ü

Derneğin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edilmesi ile birlikte, ziyaretçilerin IP ve
Log kaydından oluşan kişisel verileri, web sitesindeki trafiğin siber güvenlik önlemleri kapsamında
tutulan kişisel verilerdir.

Bu kapsamda https://www.saintbenoit.org.tr ziyaret edildiğinde, aşağıda yer alan bilgiler yer sağlayıcı
tarafından otomatik olarak bir (1) yıl süre ile kayıt altına alınmaktadır:
Bağlantı isteği yapan kişinin IP adresi,
https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edildiği tarih ve saat bilgisi.
Bağlantı isteği yapılan web tarayıcısı bilgisi,
Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi.
Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz, Kimlerle Paylaşıyoruz?
Dernek, 6698 sayılı “KVKK”, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
5651 sayılı Web Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın başta 5253
sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete
Sayısı: 25772) olmak üzere ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve
bahsi geçen mevzuat sayesinde hukuki, ticari ve teknik güvenliğin sağlanması ve Dernek tarafından
yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla, kişilerin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesini ziyaret
etmesi dolayısıyla, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek,
saklayabilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği koşullarla sınırlı olmak üzere üçüncü
kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer
usul ve esaslar dahilinde gerekli idari ve teknik önlemleri almak koşuluyla işleyebilecektir.
Bu kişisel veriler; tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında
öngörülen diğer hallerde, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak
kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya
işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin
sonunda anonim hale getirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.
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Kişisel veriler, yurt içindeki paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların çözümü veya ilgili
mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Dernek, söz
konusu kişisel verileri bu kapsam ve amaçlar dışında katılımcıların açık rızası olmaksızın üçüncü kişiler
ile paylaşmayacaktır.
Hatırlatmak gerekir ki, 5651 sayılı Kanunda tanımlanan yer sağlayıcının, bilgi güvenliği süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla, taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü ve aktarılan veri miktarını bir (1) yıl süre ile kayıt ve saklama yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Kişisel Verileri Hukuki Sebebi ve Veri Toplama Yöntemi Nedir?
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik yolla işlenmektedir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme,
haklarına sahiptir.
Veri sahibi olarak kişilerin KVKK kapsamındaki haklarına ilişkin taleplerini elektronik posta yoluyla
info@saintbenoit.org.tr adresine veya Derneğin işbu metnin ilk paragrafında belirtilen adresine posta
yoluyla yazılı olarak iletmesi mümkündür. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde
ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

Çerez Politikası
Dernek veya Derneğin web sitesinin oluşumunda kullanılan Wix Platformu ( https://tr.wix.com )
tarafından https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin düzgün çalışmalarını
sağlamak, ziyaretçilerin deneyimlerini kişiselleştirmek için çerezler ve benzer diğer teknolojileri
("Çerezler") kullanılmaktadır. 6689 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla çerezler,
https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi ziyaret edildikçe ziyaretçilerin bilgisayarına bu web sitesi ile
ilgili tercihlerinin kaydedildiği verilerdir ve https://www.saintbenoit.org.tr web sitesine yeniden giriş
yapılması halinde kişileri hatırlamaya, kullandıkları ilan ve reklamların giriş yaptıkları web sitelerinde
yayımlanmasına, https:// www.saintbenoit.org.tr web sitesinde bulunan “e-boutique”te bir önceki
seçimden kalan ürün seçimlerinin hatırlanmasına imkan tanımaktadır. Kişisel veri niteliğinde olmayan bu
veriler, web tarayıcısının izin verdiği ölçüde kabul edilmeyebilir; bilgisayardan silinebilir ve
engellenebilir niteliktedir.
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Bu çerezler ve diğer benzer teknolojiler aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla
kullanılmaktadır:
•
•
•
•

Tercihlerinizi hatırlamak,
Bizden almak istediğiniz hizmeti size sağlamak,
Web sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak,
Wix Platformunu daha da geliştirmek amacıyla Platformun performansını, işleyişini ve etkinliğini
izlemek ve analiz etmek,
• Pazarlama kampanyalarımızın etkisini anlamak ve artırmak,
• Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla siber saldırıları tespit etmek ve önlemek.
Wix.com tarafından kullanılan çerezler ikiye ayrılır:
• "Birinci Taraf Çerezleri" - Wix tarafından yerleştirilen çerezler
• "Üçüncü Taraf Çerezleri" - Wix'in ortakları olan üçüncü taraf şirketler tarafından yerleştirilen ve

kullanılan çerezler
Birinci Taraf Çerezler:
İsim

Amaç

Süre

Kategori

wixSession2

Kullanıcı Kimlik Doğrulama Oturumu

15 gün

Temel

XSRF-TOKEN

Güvenlik

oturum

Temel

SSR-caching

Sitenin Oluşturulduğu Sistemi Gösterir

1 dakika

Temel

_wixCIDX

Sistem İzleme / Sorun Giderme

3 ay

Temel

_wixVIDX

Sistem İzleme / Sorun Giderme

3 ay

Temel

hs

oturum

Temel

oturum

Temel

svSession

Güvenlik
Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix
Destek Merkezi)
Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix
Destek Merkezi)

oturum

Temel

wixClient

Giriş Yapmış Kullanıcıları Tanıma

14 gün

Temel

Üçüncü Taraf Çerezler:
Site trafik yükü dengeleme
Sistem performansı

https://loadbalancer.visitor-analitics.io/

1 gün

Analitik

bSession

Wix.com'un üçüncü taraf çerezlerine erişemediğini ve başka üçüncü taraf kuruluşların da web sitemizde
kullandığımız çerezlerdeki verilere erişemediğini belirtmek isteriz.
Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Değişiklikleri
Veri sorumlusu, aydınlatma metni ile gizlilik politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir.
Değişiklikler, https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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