
 

DESTEKLE DEĞİŞTİR ETKİNLİĞİ AYDINLATMA METNİ 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (“Vakıf”) olarak, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz 
çerçevesinde, siz Destekle Değiştir etkinliği (“Etkinlik”) katılımcılarına ait kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar 
kapsamında, Kanuna uygun bir şekilde işlemekteyiz. Etkinlik kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 
Kanun’a uygun bir şekilde, Vakfımız tarafından aşağıda yer verilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak 
kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.  

Kişisel verilerinizin Vakfımız tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere 
aşağıda yer verilmiştir.  

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım 
Durumu ve Amacı 

❖ Kimlik Bilgisi  
(Ad-soyadı, kurum adı) 

❖ İletişim Bilgisi  
(E-posta adresi, telefon 
numarası) 

❖ Etkinlik katılımcı 
kaydının 
oluşturulması 

❖ İletişim 
faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

❖ Sözleşmenin 
taraflarına ait 
kişisel verilerin 
işlenmesinin 
gerekli olması 

❖ İş ortağı – Elektronik ileti 
gönderimi hizmeti alınması 
(Yurtiçi) 

❖ İş ortağı – Google Forms 
üzerinden form 
doldurulması (Yurtdışı) 

❖ Kimlik Bilgisi  
(Ad-soyadı, kurum adı) 

❖ İletişim Bilgisi  
(E-posta adresi, telefon 
numarası) 

❖ Finansal Bilgiler 
(Taahhüt edilen destek 
miktarı) 

❖ İlgili sivil toplum 
kuruluşuna verilmek 
istenen desteğin 
kayıt altına alınması 

❖ Sözleşmenin 
taraflarına ait 
kişisel verilerin 
işlenmesinin 
gerekli olması 

❖ Desteklenen sivil toplum 
kuruluşu – Destek 
taahhüdünün paylaşılması 
(Yurtiçi) 

Vakfımız yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu 

maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda 

belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır. 

Kişisel verileriniz yazılı, sözlü ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda 

işlenmektedir.  

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak Kanun’un 11. maddesinde 

belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak 

belirttiğiniz başvurunuzu, sitemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden veya ıslak imzalı bir dilekçe ile yazılı 

olarak, kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle birlikte Vakfımıza ulaştırabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için 

yapacağınız başvuruda yer alması gereken bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Vakfımıza veri sahibinden gelecek 

yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.  

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin 

belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin 

eklenmesi gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

E-posta Adresi: info@tusev.org.tr  

İletişim Adresi: Bankalar Caddesi No:2, Minerva Han, Kat:5 ,34722, Karaköy-Beyoğlu, İstanbul 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
mailto:info@tusev.org.tr

