5.ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI
KATILIMCILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Düzenleme Komitesi (“UBHK” veya “Komite”) olarak, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince,
gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak
isteriz.
1. Veri Sorumlusu
UBHK Düzenleme Komitesi veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve
bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı
olmak kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama,
sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı
olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de
kapsamaktadır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak UBHK’ye katılımı düzenlemek
ve katılımcılarla iletişim gibi amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel
veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek
olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha
edilmektedir. Bununla birlikte UBHK kitabının yayımlanması gibi faaliyetlerinin tamamlanabilmesi
amacı ile kişisel verileriniz başta Türkiye Bilişim Derneği ve İzmir Ticaret Odası olmak üzere ilgili
veri işleyen veyahut veri sorumlusu sıfatına haiz olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Söz konusu
faaliyetler kapsamında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili
tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
3. Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,

1

vii.
viii.
ix.

Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin
bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
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