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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu
sıfatını haiz olan Derneğimiz KVKK ’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yüküm
lülüğünü yerine getirmek üzere kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve
korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

Derneğimiz;

• Bağışçı ve gönüllü ilişkilerinin kurulması ve yönetimi
• Yararlanıcı ilişkilerinin kurulması ve yönetimi
• Kamp katılımcısı ilişkilerinin kurulması ve yönetimi
• Araştırmacı ve eğitmen ilişkilerinin kurulması ve yönetimi
• Tedarikçi/iş ortaklarımızla sözleşme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
• Bağışçı kazanımı süreçlerinin yürütülmesi
• Talep üzerine iletişim ve destek süreçlerinin yürütülmesi
• Yasal yükümlülüklere uyum
• Dernek menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması
• Dernek faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• İş alım ve staj süreçlerinin yürütülmesi
• Raporlama ve denetim süreçlerinin yürütülmesi
• Hukuki süreçlerin yürütülmesi
• Güvenli kan temin, kök hücre bağış ve Hemovijilans Süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmekte olan kişisel verilerden;
• Kimlik ve iletişim bilgileri
• Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar
• Finansal veriler
• Eğitim bilgileri
• Hukuki işlem ve uyum bilgisi
• Tedarikçi verileri
• Olay yönetim ve güvenlik bilgisi
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,
sözleşme kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi
tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması, temel
hak ve özgürlüklerinizi kısıtlamamak koşulu ile Türkiye Kızılay Derneği’nin meşru
menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile,
• Sağlık bilgileri
• Genetik veriler
• Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler
• İnternet sayfası ziyaret edildiğinde otomatik olarak toplanan çerezler ise
ilgili kişilerin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanılarak telefon veya
e-posta aracılığıyla ya da internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde otomatik yolla ya da
etkinlik / anketimize katılarak bizimle etkileşimde bulunduğunuz ortamlar aracılığıyla
manuel yolla işlenmektedir.

İşlenen kişisel veriler, yurtiçinde talep halinde kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşlarına, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan
sözleşme ilişkilerinin yürütülmesi, dernek süreçlerimizin verimliliğinin ve güvenliğinin
sağlanması amacıyla iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza, danışmanlık aldığımız
firmalar ile alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz gibi diğer kişiler ve kurumsal işlemler
ile bağlantılı olan diğer taraflara aktarılabilmektedir.
İşlenen kişisel veriler ayrıca, dernek faaliyetlerimizin en verimli şekilde yürütülmesi ve
teknolojinin imkanlarından faydalanılması amacıyla ve gerekli teknik ve idari tedbirleri
almak koşuluyla bulut bilişim teknolojisi aracılığıyla yurtdışına aktarılmaktadır.
Türkiye Kızılay Derneği’ne başvurarak kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, amacına uygun işlenip işlenmediğini
öğrenme, eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, işleme şartları yoksa silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarılmışsa
üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme ve Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınıza ilişkin başvurunuzu;
www.kizilay.org.tr adresindeki Bilgi Edinme Başvuru Formunu doldurmak suretiyle
Türkiye Kızılay Derneğinin Ataç-1 Sokak, No: 32 Yenişehir, 06420 Ankara/ Türkiye
adresine şahsen veya noter kanalıyla veya kizilay.genelmudurluk@hs01.kep.tr
KEP adresine kayıtlı elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okudum, bilgi edindim.
Adı Soyadı:
TC Kimlik No: (Zorunlu Değil)
Telefonu: (Zorunlu Değil)
E-mail: (Zorunlu Değil)
Tarih:
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