DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
TOPLANTI-ETKİNLİK-ORGANİZASYON KATILIM
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kurumumuz Devrek Ticaret ve Sanayi Odası “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve
KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak
işbu Aydınlatma Metni ile KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Veri Sorumlusu: Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ( “Oda” )
Adres: Eski Mahalle Zonguldak Asfaltı Cadde No: 1 67800 Devrek/Zonguldak
Tel: 03725563991 – Faks: 5568166 e-posta: devrektso@tobb.org.tr Kep:
devrektso@hso1.kep.tr Web adresi: devrektso.org.tr
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Odamız organ üyeleri,
Odamız çalışanları, üyeler, üye iş yeri çalışanları, üye dışı kişilere verilen eğitim, seminer,
fuar katılım ( yurt içi , yurt dışı ) teknik gezi katılım ( yurt içi, yurt dışı ) vb toplantı, etkinlik
ve organizasyon süresince katılımcının ad-soyadı, T.C. Kimlik No, e-posta, gms telefon
numarası, firma adı, ses, görüntü, fotoğraf ve benzeri kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan
amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir
şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek,
sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri
amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek Odamız organ üyeleri, Odamız
çalışanları, üyeler, üye iş yeri çalışanları, üye dışı kişilere verilen eğitim, seminer, fuar
katılım ( yurt içi , yurt dışı ) teknik gezi katılım ( yurt içi, yurt dışı ) vb etkinlik ve toplantı
esnasında ad-soyadı, T.C. Kimlik No, e-posta, gms telefon numarası, firma adı, ses, görüntü,
fotoğraf ve benzeri kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
etkinliklerin duyurulması için e-posta gönderme, kısa sms gönderme, e-davetiye gönderme
yolu etkinlikleri duyurmak, yararlandırma, bilgi edinilmesini sağlamak, anket düzenlenerek
etkinliklerin planlanması, iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin planlanması, hizmet içi insan
kaynakları sürecinin planlanması, istatistiksel değerlendirilmeler, katılımcıya geri dönüş
yapılabilmesi, toplantı, organ toplantısı esnasında ortaya konan iradelerin kayıt altına
alınabilmesi ve gerektiğinde bu iradelere ulaşılabilmesi de dâhil olmak üzere Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve
amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde
saklanacaktır.
3. Etkinlik ve Toplantı Katılanlara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen
temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dâhilinde çerçevesinde işlenerek yine Devrek Ticaret ve Sanayi Odası
organ ve üyeleri, çalışanları, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, fuar organizatörü, kanunen yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, 5174 Sayılı Kanun, İlgili Yönetmelikler ve Odamızın faaliyetleri gereğince
yapılması gereken etkinlik ve toplantıların gerçekleştirilebilmesi ve faaliyetlerimizi yürütmek
amacıyla elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu
çerçevede yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 ve

6/3 maddeleri ile 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini
(www.devrektso.org.tr internet adresi üzerinden elektronik ortam ile ) ve fiziki olarak
toplantı hazırun listesi, eğitim katılım formu, eğitim değerlendirme formu, etkinlik katılımcı
formu ve anket suretiyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve
kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Kurumumuzun Eski Mahalle Zonguldak Asfaltı
Cadde No:2 Devrek/Zonguldak adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya
devrektso@tobb.org.tr mail adresine veya devrektso@hs01.kep.tr kep adresine iletmeniz
halinde, talebiniz Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından değerlendirilerek KVKK
kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Devrek
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret
tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla,
Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip,işlenilmediğini öğrenme, işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, aktarıldığı üçüncü
kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek için
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

