CLARIFICATION TEXT ON PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA OF
PARTICIPANT
Your personal data may be processed by the Sabri Ülker Foundation as the data controller in accordance
with the Law on Protection of Personal Data numbered 6698 (“Law”) within the scope described below.
1. Purpose of Processing Personal Data
Sabri Ülker Foundation may process your personal data such as your name, surname, occupation,
company information, e-mail address and telephone number in accordance with the personal data
processing requirements stated in Articles 5 and 6 of the Law for the following purposes (“Purposes”):
•

Registration and participation in online events, planning and execution of the activities required
in this regard,

•

Organizing webinar and workshop as a hosting service provider,

•

Determining the audience that enrolled in training, organization and events,

•

Sending training, organization, event and meeting invitations that will be arranged/held to you,

•

Asking questions regarding the training, organization and events to the moderator or speakers.

2. Parties to Which Personal Data May Be Transferred and Transfer Purpose
Your collected personal data may be transferred to our contracted agencies, moderators in events,
business partners, suppliers, the Board of Trustees of the Sabri Ülker Foundation if necessary,
authorized public institutions and private institutions, and to abroad due to the infrastructure of our
trainings, organizations and activities that we conduct online is at abroad, to realize our activities in line
with the realization of the Purposes and within the framework of the personal data processing conditions
and purposes specified in Articles 8 and 9 of the Law.
3. Collection Method of Personal Data and Legal Reason
Your personal data, obtained by the Sabri Ülker Foundation in line with the purposes stated above,
within the scope of registration for training, organizations and events and their realization, are collected
based on the conditions of being mandatory of data processing for establishing, use or protection of the
right to be granted to you, being public and explicit consent processing stated in Article 5 of the Law
through our website and the electronic environment where the event is provided.
4. Rights of Data Owners Stipulated in Article 11 of the Law
In accordance with Article 11 of the Law, we would like to state that you have the following rights as a
data owner in terms of personal data processing activities within the scope of this Clarification Text:

●. Learning whether your personal data is processed,
● If your personal data is processed, requesting information in this regard,
● Learning the purpose of processing personal data and whether they are used appropriately for their
purpose,
● Knowing the third parties to whom personal data are transferred domestically or abroad,
● In the event of incomplete or incorrect processing of personal data, requesting the correction of
these and notifying the third parties to whom personal data have been transferred,
● Even though the personal data has been processed in accordance with the provisions of the law
and other provisions, in the event the reasons requiring processing discharge, requesting the deletion
or destruction of personal data and requesting notification of the process made within this scope to
third parties to whom personal data has been transferred,
● Objecting the occurrence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively
through automated systems,
● In the event of damage due to illegal processing of personal data, requesting compensation for
damages.
In accordance with the Communiqué on Application Procedures and Principles to the Data Controller
of Paragraph 1 of the Article 13 or the Law numbered 6698 and dated 10.3.2018, you can submit your
requests regarding your rights listed above in Turkish and in writing or through a registered e-mail (KEP)
address, secure electronic signature, mobile signature or the e-mail address previously reported to the
Sabri Ülker Foundation and registered in our system. Sabri Ülker Foundation reserves the right to verify
your identity before answering.
The following must be added to your application:
a) Your name, surname and, if the application is in writing, your signature,
b) For citizens of Republic of Turkey, your Republic of Turkey identification number, for foreigners,
your nationality, passport number of identification number, if any,
c) Your residential or workplace address for notification,
ç) Your e-mail address, telephone and fax number for notification, if any,

d) The subject of your request is mandatory, and information and documents related to the subject must
be attached to the application, if any,
You can send your applications that you wish to apply in writing to us through the address of Sabri
Ülker Vakfı, Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No:2/4 Üsküdar/İstanbul or info@sabriulkervakfi.org.

KATILIMCI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri
sorumlusu olarak Sabri Ülker Vakfı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Sabri Ülker Vakfı tarafından adınız, soyadınız, mesleğiniz, çalıştığınız firma bilgisi, e-posta adresi ve
telefon numarasına dair kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak,
•

Online olarak düzenlenen etkinliklere kayıt ve katılım sağlanması, bu kapsamda gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve icrası,

•

Yer sağlayıcı olarak düzenlenen webinar & workshop organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,

•

Eğitim, organizasyon ve etkinliklere kayıt yaptıran katılımcı kitlesinin belirlenebilmesi,

•

İleride verilecek ve/veya düzenlenecek olan eğitim, organizasyon, etkinlik ve toplantı davetlerinin tarafınıza iletilmesi,

•

Eğitim, organizasyon ve etkinlikler ile ilgili varsa soruların moderatöre veya konuşmacılara iletilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Toplanan

kişisel

verileriniz;

Amaçlar’ın

gerçekleştirilmesi

doğrultusunda

etkinliklerimizi

gerçekleştirmek için anlaşmalı olduğumuz ajanslarımıza, etkinliklerdeki moderatörlerimize, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde Sabri Ülker Vakfı’nın mütevelli heyetine, yetkili
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile online ortamlarda gerçekleştirdiğimiz eğitim, organizasyon ve
etkinliklerimizin alt yapılarının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sabri Ülker Vakfı tarafından eğitim, organizasyon ve etkinliklere kayıt ve bunların gerçekleştirilmesi
kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda web sitemiz ve
etkinliğin sağlandığı elektronik ortam üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen tarafınıza tanınacak
olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, alenileştirme ve açık
rıza işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

4. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Aydınlatma Metni’nin kapsamında yer alan kişisel veri işleme
faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak;
●. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası
ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,
mobil imza ya da Sabri Ülker Vakfına daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik

posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Sabri Ülker Vakfının cevap vermeden önce kimliğinizi
doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun,
pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Sabri Ülker Vakfı’nın Kısıklı Mahallesi, Ferah
Caddesi, No:2/4 Üsküdar / İstanbul adresi üzerinden veya info@sabriulkervakfi.org tarafımıza
iletebilirsiniz.

