
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.  
 


