
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLDİRİM VE RIZA BEYANI 

Bu bildirimde sizden ve velisi bulunduğunuz …………………….……. TC kimlik numaralı 

……………………………….…(“Aday”) ‘dan 2020-2021 AFS Kültürlerarası Programlarına başvuru ve katılım 

amaçlarıyla toplanan kişisel verilerinizin Türk Kültür Vakfı (“biz” veya “Vakıf”)  tarafından nasıl 

kullanılacağı açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi 

diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa 

edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır. 

Türk Kültür Vakfı sizin ve velisi bulunduğunuz Aday’ın ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, cinsiyet, 

doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, detaylı adresiniz, e-postalarınız, telefon numaralarınız, aile 

bilgileriniz ve okul bilgileriniz hakkında bilgi toplayacaktır. 

Kişisel verilerinizi AFS Kültürlerarası Programları başvuru ve değerlendirme sürecinde görev alacak 

çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşacağız. Biz 

verilerinizi yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanacağız ve saklayacağız: 

 Adayın AFS programına başvurusu

 Yazılı Sınav ve Mülakatlara katılımı

Biz kişisel verilerinizi, verilerin saklanması konusunda sizin bulunduğunuz yerde sağlanan güvenlik 

seviyesi ile denk seviyede veri güvenlik düzenlemeleri olmayabilecek şehirlerde bulunan 

gönüllülerimize aktarabiliriz. Ancak, verilerinizin uygun olarak korunması için yeterli önlemleri 

alacağız. 

Biz, kişisel verilerinizi yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına 

veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlamak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun 

güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacağız. Kişisel 

verilerin yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almaktayız ve kişisel verilerin 

toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktayız. Verilerinize 

erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne 

sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca: 

a) kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin

silinmesini veya yok edilmesini isteme;



g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme

veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için lütfen bize 

info@turkkulturvakfi.org.tr adresinden ulaşın. 

[Burayı işaretleyerek/Bu bildirimi imzalayarak] bu bildirimi okuduğunuzu, sizin ve velisi 

bulunduğunuz Aday’ın kişisel verilerinizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasını, 

işlenmesini ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız.1 

Adayın velisinin Adı Soyadı/ TC Kimlik numarası: 

İmza: 

1
 Onay metninin kullanılacağı platform ile bağlantılı olarak imza veya tick box mekanizmaları ilgili kişilerin 

onayını almak için kullanılabilir. 
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