
 

 

  

 
 

 

  

 

 

  
 

 
 

 
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  

ECONiX Sempozyumları Katılımcıları Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık 
Rıza Metni

 ECONiX  Araştırma  Analiz  ve  Danışmanlık  A.Ş. olarak,  6698  Sayılı   Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanunu   
(“KVKK”)uyarınca,  Veri   Sorumlusu   sıfatıyla   hazırladığımız   işbu   “6698  SAYILI   KİŞİSEL   VERİLERİN   
KORUNMASI KANUNU  VE  BU  KANUN  KAPSAMINDAKİ  HAKLARINIZ  İLE  İLGİLİ  BİLGİLENDİRME,  
BEYAN VE ONAY  FORMU” yazısı ile  sizlere, KVKK’da  yer  alan  “Veri  Sorumlusunun  
Aydınlatma  Yükümlülüğü” başlıklı  10. ve  “İlgili  Kişinin  Hakları” başlıklı  11. maddesi  çerçevesinde; kişisel  
verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel  verilerinizin  kimlere  ve  hangi  amaçlarla  aktarılabileceği,  
kişisel   verilerinizin   toplanmasının   yöntemi   ve hukuki  sebebi  ve  KVKK’nın  11. maddesinde  sayılan  diğer  
haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

ECONiX  Sempozyumları’nın bir   katılımcısı   olduğunuz   için, “ECONiX  Araştırma  Analiz  ve  Danışmanlık  
A.Ş.” olarak  teşekkür  ederiz. Proje  sırasında  kişisel  verilerinizi  (Adınız  ve  Soyadınız, Cep   Telefonu   numaranız,  
Elektronik  Posta  Adresiniz)  toplamamız  ve  işlemimiz  gerekmektedir.  Bu  bilgilerinizi ECONiX Sempozyumları’nı 
yönetmek  ve  organize  etmek  için  kullanacağız. Bu  kongre  kapsamında  hizmet  veren  3. kişilerle  
kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Ayrıca, ECONiX Sempozyumları kapsamında, “ECONiX Araştırma Analiz ve 
Danışmanlık A.Ş.” adına veri işleyen (IT  desteği  veren,  trafik  /  müşteri  memnuniyeti  ölçümleme,  profilleme  ve   
segmentasyon  desteği  veren,  satış  ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin 
işlenmesi  gereken  konularda  destek veren)  firma/firmalar,  Facebook,  Instagram,  Twitter   ve   benzeri   
sosyal  medya  kanallarına  ve  bunların  sahibi  olan firmalar ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Belirtildiği  üzere, kişisel  veriler  kural  olarak,  sizlerin  açık  rızası  olmaksızın  işlenemez  veya  aktarılamaz. 
Ancak  KVKK’nın  5  ve  8.  maddeleri  uyarınca  ve/veya  ilgili  mevzuattaki  istisnaların  varlığı  halinde,  ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi veya aktarılması mümkündür. Bu haller başlıca 
aşağıdaki gibidir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Fiili  imkânsızlık  nedeniyle  rızasını  açıklayamayacak  durumda  bulunan  veya  rızasına  hukuki  geçerlilik

  tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
  olması.

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
  ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek  kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri

  için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük 
kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza edilme ilkelerine ve şartlarına uyulmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya 
imha  edilmesine  karşı  korumak  için  gerekli  önlemleri  almaktadır.  Şirketimiz,  kişisel  verilerinizi  gizli  tutmayı, 
gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi 
taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan 
saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu 
durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

6689  Sayılı  Kanun’un  11. maddesi  uyarınca,  kişisel  veri  paylaşımında  bulunan  ilgili  kişilerin  hakları 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede şirketimize başvurarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
· Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile 

akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

· Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
· Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli 
Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, 
hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığınızı ve bu şekilde alınan 
beyanınızın geçerli olduğunu ve kişisel verilerinizin COVID19 Pandemisinin Sağlık Sistemine Etkisi Sempozyumu 
kapsamında işleneceğini kabul etmektesiniz. 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6689  Sayılı  Kanun’un  “Kişisel  verilerin  silinmesi,  yok  edilmesi  veya  anonim  hâle  getirilmesi”  başlıklı  7. 

maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki  5.  ve  6.  talepler  uyarınca  yapılan  işlemlerin,  kişisel  verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere 

bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın  giderilmesini 

talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 
md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için 
yasal  olarak  zorunlu  kılındığımız  zamanaşımı  süreleri  dolduğunda,  kişisel  verileriniz  tarafımızca  silinecek,  yok 
edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK  Uyarınca ECONiX Araştırma Analiz ve Danışmanlık A.Ş.`nin Kişisel  Verilerinizi  Açık  Rıza  
Olmaksızın  İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın  5.  maddesi  uyarınca,  aşağıdaki  hallerde  şirketimiz,  açık  rızanız  aranmaksızın  yukarıda  belirtilen  ve 
kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

· Fiili  imkânsızlık  nedeniyle  veri  sahibi  olarak  rızanızı  açıklayamayacak  durumda  olmanız  veya  rızanıza
hukuki  geçerlilik  tanınmayan  hallerde  kendinizin  ya  da  bir  başkasının  hayatı  veya  beden  bütünlüğünün 
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,


