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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA 

GERÇEK KİŞİ ÜYE, BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜLER– TÜZEL KİŞİ ÜYE, BAĞIŞÇI VE
GÖNÜLLÜLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin  21. Yüzyıl Eğitim ve
Kültür  Vakfı  (“YEKÜV”) tarafından,  hangi  amaçla işleneceği,  işlenen kişisel  verilerin kimlere ve
hangi  amaçla  aktarılabileceği,  kişisel  veri  toplamanın yöntemi  ve hukuki  sebebi  ve Kanun’un 11.
maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. 
Bu  kapsamda,  Aydınlatma  Beyanı  ve  21.  Yüzyıl  Eğitim  ve  Kültür  Vakfı  (“YEKÜV”)  Kişisel
Verilerin Saklama ve İmha Politikası’nın sınırları çerçevesinde, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin
etkinliğini  izlemek ve raporlamak, Vakıf  faaliyetlerinin ve süreçlerinin yürütülmesi,  Vakıf  faaliyet
süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması  ve tanıtımının yapılması,  süreç geliştirme ve iyileştirme
çalışmaları yapılması, finansal işlemlerin yapılması halinde kimlik bilgilerinin tespiti ve güvenliğin
sağlanması çalışanların denetlenmesi ile doğru uygulama ve uygunluk denetimlerinin yapılması, Vakıf
hukuki  yükümlülüklerinin  yerine  getirilmesi,  bağış  işlemlerinin  yürütülmesi,   iletişim  ağının
genişletilmesi,  yasal,  düzenleyici  ve  Vakıf  yönetimi  yükümlülükleri  ve  doğru uygulama ile  uyum
sağlanması, güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi vakıf politikalarına uyum sağlama
amacı, gönüllülük işlemlerinin yürütülmesi, gönüllülük ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi, teşekkür
edilmesi  faaliyetlerinin  yürütülmesi,  teşekkür  mektubu  gönderilmesi,  etkinlik  ve  projelerin
duyurulması, etkinlik, duyuru ve etkinliklerde çekilen fotoğrafların web sitesinde yayımlanması,
üyelik  işlemlerinin  yürütülmesi,  üyelik  finansal  işlemlerinin  yürütülmesi,   yasal  işlemlere  veya
taleplerle  bağlantılı  olarak  veya  düzenleyici  organlar  tarafından yürütülen  soruşturmalar  için  bilgi
toplanması, finansal işlemlerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi,  toplu SMS ve e-posta
gönderimi,  amaçlarıyla  YEKÜV’e  ilettiğim  her  türlü  kişisel  verimin,  YEKÜV  tarafından
kaydedilmesine,  depolanmasına,  değiştirilmesine,  güncellenmesine,  periyodik  olarak  kontrol
edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, YEKÜV tarafından muhafaza edilen kişisel
verilerimin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği
veya  zorunlu  kıldığı  şekilde,  yasal  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesini  sağlamak  amaçlarıyla  ve
KVKK’da  belirtilen  diğer  amaçlarla,  özel  nitelikli  kişisel  verilerim (adli  sicil  kaydı  bilgileri, kan
grubu,  sağlık  verileri,  biyometrik  veriler,  vb.)  de  dâhil  olmak  üzere  ilgili  kişisel  verilerimin
işlenmesini,  ilgili  süreç  kapsamında  işlenme  amacı  ile  sınırlı  olmak  üzere  kullanılmasını  ve
paylaşılmasını,  gereken  süre  zarfında  saklanmasını,  kişisel  verilerimin  Vakıf’ın  yasal
yükümlülüklerini  yerine  getirmesi  amacıyla  yetkili  mercilerle; yurt  içinde  ve  yurt  dışında  Vakfın
faaliyet alanı itibarıyla mensubu olduğu kuruluşlara, banka ve finans kuruluşlarına, eğitim hizmetleri
sağlayıcısına, etkinlik hizmetleri sağlayıcısına, hukuki danışmanlara, üye gerçek kişiye ve/veya tüzel
kişi  temsilcisi  gerçek kişiye,  yönetim kurulu ve mütevelli  heyetine,  Vakfın doğrudan veya dolaylı
iştiraklerine, kargo,  kurye evrak ulaştırma şirketlerine,  bilgi  teknolojileri  hizmet şirketleri,  mesleki
danışmanlar,  kamu kurumları,  sosyal güvenlik kurumları,  iş sağlığı kurumları gibi üçüncü kişilere,
muhasebeye  ilişkin  ve  finansal  işlemlerin  yönetimi  için  kullanılan  ilgili  programa  gerekli  olduğu
takdirde  işleme amacına  uygun kişisel  verilerinizi  paylaşabildiğimizden bu  veri  tabanını  sağlayan
firmalara,  iletişim  ve  teşekkür  faaliyetlerinin  yürütülmesi  ile  üyeler,  bağışçılar,  bursiyerler  ve
Vakfımız  arasında  ilişkilerin  güçlendirilmesi  ve  etkinlik  duyurularının  gerçekleştirilmesi  amacıyla
toplu SMS ve Mail gönderimi hizmeti sağlayan firmalar ile Vakıf web sitesi veri tabanını sağlayan
firmalara, gerçek veya tüzel kişi vakıf üyelerine, mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna, yurtdışında
bulunan üye ve iş  ortaklarına,  tedarikçilerine,  dünya çapındaki  veri  tabanlarında yeterli  korumaya
sahip olan veya olmayan ülkelerde bulunan gerçek ve tüzel  kişilere  aktarılmasına;  yukarıda bahsi
geçen  kişisel  verilerimin  Vakıf  bünyesinde  muhafaza  edilmesine  ve  bu  hususta  tarafıma  gerekli
aydınlatmanın  yapıldığını,  işbu  metni,  21.  Yüzyıl  Eğitim  ve  Kültür  Vakfı  (“YEKÜV”) Kişisel
Verilerin Saklama ve İmha Politikası’nı ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,

Kabul  ve  Beyan  Ediyorum,  kişisel  verilerimin  burada  belirtilen Xxx
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amaçlarla işlenmesine ve paylaşılmasına rıza veriyorum.
Kabul Etmiyorum*                Xxx
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