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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 
LİSELER ARASI 3D YAZICI ATÖLYESİ VE YARIŞMASI 

KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 
Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) nezdinde 
işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı  

Cemiyet’in internet sitesinde yer alan formların doldurulması kapsamında, katılımcı olan şahsınıza veya 
velisi olduğunuz kişiye ait  ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, öğrenim görülen okul bilgisi gibi 
kişisel veriler “Liseler Arası 3D Yazıcı Atölyesi Ve Yarışması”na (“Yarışma”) katılımınızın sağlanması, 
yarışma ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv 
faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları dâhilinde işlenmektedir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, yarışmanın organize edilmesi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz iş ortaklarımıza 
ve tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yarışma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
kesinlikle aktarılmayacaktır. Yarışmada kişisel verileriniz sadece yarışmacılara ulaşmak amaçlı olup 
yarışma bitiminde yarışmacıya ait tüm veriler silinecektir.  
 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Cemiyet’in internet sitesinde yer alan katılım formlarında şahsınız veya velisi 
olduğunuz öğrenci tarafından beyan edilmesi suretiyle elektronik ortamda ve Yarışma ile ilgili faaliyetler 
kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan 
diğer çeşitli kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.     
 
Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5/2 (c) hükmünde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması” ve Kanun’un 5/2 (f) hükmünde belirtilen “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, 
meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak 
işlenmekte ve açık rızanız doğrultusunda Cemiyet’in faaliyetlerini yürütebilmesi adına hizmet aldığı 
yurtiçindeki ve yurtdışındaki tedarikçilere aktarılabilmektedir.  

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
uyarınca, Cemiyet’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi 
talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / 
yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) 
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) 
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine 
tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan 
https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden 
ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka 
Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut kvkk@darrusafaka.org adresine kayıtlı 
elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha 
önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle iletebilirsiniz. 
 
Verilerinizin Cemiyet nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür 
ederiz. 


