YGA’NIN BİLİM SEFERBERLİĞİ PROJESİ BAĞLAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ
1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve YGA’nın Veri Sorumlusu Konumu:
Hayal Ortakları Derneği (“Dernek” veya “YGA”), Kullanıcı’ya ilişkin kişisel veriler bakımından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu”
sıfaFna sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Bilim
Seferberliği Projesi (“Proje”) bağlamında YGA taraSndan gerçekleşVrilen kişisel veri işleme
faaliyetleri hakkında Kullanıcı’nın aydınlaFlmasını ve 3. maddede belirVlen durumlar için
kendilerinin açık rızasının temini hedeﬂenmektedir.
2. Kullanıcı Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı:
Proje kapsamında Kullanıcı’ya ait kişisel veriler kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin
planlanması ve icrası, etkinlik yöneVmi, potansiyel iş ortağı, tedarikçi, alt yüklenici seçimi için
risk değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve veya icrası, YGA’nın Bilim Seferberliği
süreçlerinin yürütülmesi, YGA’nın ﬁnansal raporlama ve risk yöneVmi işlemlerinin icrası ve
takibi, YGA’nın hukuk işlerinin icrası ve takibi, kurumsal ileVşim faaliyetlerinin planlanması ve
icrası, kurumsal yöneVm faaliyetlerinin planlanması ve icrası, web sitesi üzerinden ürün talebi
işlemlerinin gerçekleşVrilmesi, web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileşVrilmesi, yeni
hizmetlerin gelişVrilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, Kullanıcı sorun ve
şikayetlerinin çözümlenmesi, Kullanıcı memnuniyeV ve bağlılığının yaraFlması, Kullanıcı
ilişkileri yöneVmi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kullanıcı bilgisi değişikliği ve/veya iptali
işlemlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iVbar yöneVmi, medya ileVşimi, derneğin tanıFm
ve reklamının yapılması, YGA’nın Vcari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
muhasebe ve saFn alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli
makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Dernek içi raporlama ve iş gelişVrme
faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın
önlenmesi, YGA’nın faaliyetlerinin YGA prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan
poliVkalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin
planlanması ve icrası, Dernek ve Dernek hukuku iş ve işlemlerinin gerçekleşVrilmesi adına
faaliyetlerin planlanması ve icrası, Dernek operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının
sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirVlen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. YGA taraSndan
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere bilimseferberligi.org adresinde yer alan
YGA Hayal Ortakları Derneği TaraSndan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u
Kapsamında ve Bilim Seferberliği Projesi Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi PoliZkası’dan ulaşılabilecekVr.

3. Kullanıcı’nın Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları:
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı
aşağıdaki durumlar için YGA taraSndan kişisel verilerin işlenebilmesi için Kullanıcı’nın açık
rızasının alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde sayılan tüm kişisel veri işleme
amaçları için veri sahiplerinden açık rıza temin edilmektedir.
4. Kullanıcı’nın Kişisel Verilerinin Aktarımı:
Proje bağlamında işlenen kişisel veriler, YGA taraSndan YGA Zirvesi Projesi, YGA Global
Impact Projeleri, Up School, B3 Girişim Anonim ŞirkeZ, Twin ve WeWALK ile Kanun’un 8. ve
9. maddelerinde belirVlen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
paylaşılabilecekVr.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, Kullanıcı’dan bilimseferberligi.org ortamında toplanmakta ve YGA’ya yer
sağlama hizmeV sunan merkezi Almanya’da bulunan Hetzner Gmbh (“Server”)’da
depolanmaktadır. Yukarıda belirVlen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirVlen amaçlarla işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
6. Kullanıcı Olarak Veri Sahibi’nin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv)
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelVlmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi)
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerekVren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomaVk sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi sureVyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iVraz etme ve (viii)
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipVr.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri taraSndan
bilimseferberligi.org adresinde yer alan YGA Hayal Ortakları Derneği TaraSndan 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u Kapsamında ve Bilim Seferberliği Projesi Bağlamında
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PoliZkası’da belirVlen yöntemlerle ileVlebilecekVr.
YGA, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracakFr. YGA’nın
taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu taraSndan belirlenen (varsa) ücret
tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

