KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
ONAY FORMU
Tarafınız için hazırlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi”
(Bildirim) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kimlik, iletişim, mesleki deneyim,
eğitim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği gibi Bildirimin 2. maddesinde sayılan diğer kişisel
verilerinizin SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ (Dernek)
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 haklarınız
hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.
İçinde yer almak istediğiniz Derneğimizin yürüttüğü projede Kişisel Verilerinizin aşağıdaki amaçlarla
işlenmesi,
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Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatlerinizin tespiti
süreçlerinin yürütülmesi
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Çevre bilinci gelişimi ve çevre eğitimleri
Yetenek kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
Hukuksal süreçlerin takibi
Güvenlik kontrolleri ve resmî kurumlara ibraz
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Derneğimizin acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Derneğimizin yürüttüğü ve dahil olduğu iç denetim, soruşturma, denetim, etik ve fon
faaliyetlerinin yürütülmesi
Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi

yine yukarıdaki amaçlarla KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere, 8 ve 9’uncu maddelerinde
öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği yurtiçi ve
yurtdışında bulunabilen, Dernekler Birimi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Vergi Dairesi, İçişleri Bakanlığı
gibi yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve dışında yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim,
bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Derneğimizin destek veya hizmet aldığı mali müşavirler,
avukatlar, destekçiler, tedarikçiler, danışmanlar, mentorlar, gönüllüler, denetim firmaları, kurumsal eposta hizmeti altyapısını sağlayan yurt dışındaki tedarikçisine ya da Derneğimize fon temin eden
bağışçılarımız olmak üzere üçüncü kişilere aktarılması hususunda “açık rızanız” talep edilmektedir.
Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:
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