
 
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 

TOPLANTI KATILIM AYDINLATMA METNİ 

 

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

 İşbu “Toplantı Katılım Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kırşehir 

Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel verileriniz,Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No:KIRŞEHİR 

/TÜRİYE adresinde mukim, KTSO tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda 

sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza 

ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan 

kapsamda işlenebilecektir.  

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, KTSO nezdinde gerçekleştirilen 

toplantı kayıtlarının tutulması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, meclis toplantılarının 

yapılması,yapılan toplantıların sürekliliğinin sağlanması ve takibi için gerekli çalışmaların 

yapılması,toplantıya katılım sağlayan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini 

katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, acil 

durum yönetim süreçlerinin oluşturulması ve takibi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve 

kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak KTSO tarafından işlenmektedir. KTSO, 

katılımcıların kişisel verilerini, doğrudan katılımcının kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı 

olarak  katılımcının alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu 

kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri 

toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir 
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İletişim Cep telefonu, E-posta Katılımcı 

kayıtları /wi-fi 

erişimi için 
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bağlantı 
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edir 

KTSO 
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İşlem 

Güvenli

ği 

Internet Erişim Kayıt Log'ları (KTSO ağı 

üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP 

adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, 

Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri 

(Katılımcıların kullanıcı adları, e-mail hesapları, 

son login tarihleri, IP bilgileri vb) 
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 3.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği 

süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, taşınır 

mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 

ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 

6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen şartlar dahilinde, KTSO tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 3. maddesinde belirtilen 

amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, yurtiçinde bulunan iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu 

ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.  

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak KTSO toplantılarına katılım sağlanması 

neticesinde toplanmaktadır.  

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri 

sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   

Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  



İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak 

imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No: 

KIRŞEHİR /TÜRİYE  adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Kurumumuz  

sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda bilgi@kırşehirtso.org.tr e-posta adresi 

üzerinden Kuruma iletebilirsiniz. 


