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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
İNSAN KAYNAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ  (İKDAY) olarak,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca 
veri sorumlusu sıfatıyla, 20-21-22 EKİM 2022 tarihlerinde gerçekleşecek “İŞ’TE İŞİN”  Fuarına (Fuar) ziyaretçi, konuşmacı, 
katılımcı, katılımcı kurum temsilcisi gibi sıfatlarla katılımınız (katılımcı) kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında 
sizleri bilgilendirmek isteriz. 
 

1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır. 

Veri Sorumlusu   İNSAN KAYNAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ (İKDAY) 

Adres    Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Cad. No: 17 Kat:1 Gebze / Kocaeli / Türkiye 

e-posta Adresi  fuar@isteisin.com 

 
2- İşlenen kişisel verileriniz şunlardır. 

Adınız – Soyadınız, TC numaranız, imzanız gibi kimlik verileriniz; e-posta adresiniz, telefon/fax numarası, posta adresi gibi 
iletişim verileriniz; eğitim durumunuz, plaka bilgileriniz gibi verileriniz; görevi olduğunuz kurum, mesleki/akademik 
unvanınız, göreviniz gibi mesleki deneyim verileriniz; ziyaretiniz/katılımınız kapsamında giriş çıkış kayıt bilgileriniz, kamera 
görüntüleriniz gibi fiziksel mekan güvenliği verileriniz; ziyaretiniz/katılımınız kapsamındaki fotoğraflar, kamera kayıtları, 
görseller gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız, fatura bilgileriniz, banka bilgileriniz gibi kişisel verileriniz. 
 

3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep 
Kişisel verilerinizi,  
Fiziken veya web adresi üzerinden doldurduğunuz “Katılımcı Kayıt Formu” ve başvuru esnasında fiziken veya elektronik 
ortamda sunduğunuz bilgi/belgeler, derneğimizle kurduğunuz iletişiminiz esnasında (telefon, e-posta, sosyal medya vs) 
verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü /yazılı/ elektronik ortamlarda topluyoruz. 
 
Kişisel verilerinizi;  
Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ve Dernek Tüzüğümüz kapsamında başvurunuzun 
değerlendirilmesi, karara bağlanması, üyeliğinizin kabulü halinde üyelik işlemlerinin yürütülmesi, ilgili kayıtların tutulması, 
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile aşağıdaki hukuki sebeplerin en az birinin varlığına dayanarak işliyoruz. 

• Açık Rıza 

• Kanunlarda Açıkça Öngörülme 

• Fuar’ın ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla verilerinizin işlenmesinin gerekli olması 

• Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olma 

• Derneğimizin bir hakkının tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

• İlgili kişi temel hak özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Derneğin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması  
 

4- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
Kişisel verileriniz; İKDAY tarafından 

• FUAR için gerekli hazırlık, yürütüm ve tamamlama çalışmaların, fuar katılım, etkinlik, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
• Katılımcıların can ve mal güvenliklerinin temini 
• İletişim kanalları üzerinden sizinle karşılıklı iletişime geçmemiz, 
• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Dernekler Kanunu vs sair kanun ve ikincil 

düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, 
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme 

ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 
• Fuar bünyesindeki çalışmalardan, etkinliklerden, eğitimlerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; gerekmesi halinde 

ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi, 
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, 
• Listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi,  
• Öneri, memnuniyet, şikayet gibi geri bildirimlerin kayıtlanması değerlendirilmesi ve paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden 

sizinle irtibata geçilmesi, geri bildirim verilmesi 
• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, Fuar etkinlik ve organizasyonlarının sürdürülebilmesi, 
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,  
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• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması, 
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,  
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
• Yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi  
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
• Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, 
• Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
• Mal, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
• Talep / şikayetlerin takibi, 
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
• Fuar güvenliğinin tesisi, 
• Fuarın medya, sosyal medya ve sait iletişim kanallarında tanıtımının yapılması, 

Amaçlarından bir veya birkaçının bulunması halinde, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 
 

5- Kişisel verilerinizin muhafaza süresi ne kadardır?  
Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ilgili tüm yasal 
mevzuatta yer alan veri saklama süreleri müddetince muhafaza edilecektir. 
 

6- Kişisel Verilerinizin Aktarımı  
Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK’ nın 4. 
maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5. Maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde 
belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde 
işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlere, 
tedarikçilere, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet alınan  ya da herhangi bir alanda işbirliği 
yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 

7- KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.  
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; şahsen veya yukarıdaki posta veya e-posta adresine başvurarak  

• İKDAY’ın  kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,  

• Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek, 

• Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep  

• Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek 

• Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep 
etmek 

• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek 
HAKLARINA SAHİPSİNİZ!  
 
Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzda hangi 
hakkı kullandığınızı açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermeniz gereklidir. BAŞVURULARINIZDA 
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YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE 
MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR. 


