EK 1 – AYDINLATMA VE İZİN METNİ
6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü
yerine getirmek üzere işbu bilgilendirme yapılmaktadır.
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından 2021 yılında düzenlenen, “Kentsel
Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı Yapı Tasarım Yarışması’na başvuru süreci ve yarışmayla
ilgili diğer süreçlerde iletmiş olduğunuz tüm kişisel veriler (yarışmacıların katılım şartlarına
uyumlarının kontrol edilmesi amacıyla kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi/mezuniyet
belgesi, iletişim bilgileri), yalnızca söz konusu yarışma ile ilgili süreçlerin yerine getirilmesi,
sonuçların duyurulması amacıyla kaydedilmekte, depolanmakta ve muhafaza edilmektedir.
Yarışma kapsamında ÇEİS’in tanıtımı amacıyla çekilebilecek video ve fotoğraflarda şahsınıza
ait bilgilerin (isim, soyisim, görüntü vb.) ÇEİS tarafından işlenmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel
verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel
verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
yok edilmesini veya şahsınız veya kimliğiniz ile eşleştirilemeyecek şekilde anonim hale
getirilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır. Başvurunuzu yazılı olarak “Köybaşı Caddesi, No: 40, Yeniköy,
Sarıyer, İstanbul” adresine veya bilgi@ceis.org.tr mail adresine iletebilirsiniz.
Bu husustaki talepleriniz Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN
METNİ
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; Aydınlatma Metnini okuyup, anladığımı ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verilerimin işlenmesine; tamamen veya kısmen elde edilmesine, kaydedilmesine,
depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden
düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili mevzuatta
öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, ÇEİS’in tanıtımı amacıyla kullanılmasını
 Okudum/Anladım
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