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GİRİŞ

Türkiye Kızılay Derneği kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem verir. İşbu politika
belgesinde kullanılan tüm kavram ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve sair mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı karşılamaktadır. 7 Nisan 2016 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme
amacını taşımaktadır.
Kişisel veri terimi, kanundaki tanımıyla; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin adı, soyadı, vatandaşlık numarası, banka bilgileri gibi pek çok
başlıkta sınıflandırılmaktadır.
İşbu politikayı kabul etmemeniz halinde kişisel verilerinizi bize iletmemeniz gerekmektedir.
Kişisel verilerinizi bize iletmemeyi tercih ederseniz, bazı durumlarda size hizmetlerimizi sunmamız,
taleplerinizi cevaplamamız mümkün olmayabilir veya hizmetlerimizin tam işlevselliğini temin
edemeyebilriz.
Derneğimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmalarını sağlamanın sizin
sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz.

2.

TANIMLAR

 Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı ifade eder.
 Anonim Hala Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
 Kişisel Veri: Gerçek bir kişi ile ilişkisi bulunan veya ilişki kurulabilen verilerdir.
 Kişisel Veri İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.
 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade
eder.

3.

AMAÇ

Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan kişisel verilerin
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde
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gerçekleştirilen her türlü işlemde, mevzuata tam uyumun sağlanması, başta özel hayatın gizliliği ve
veri güvenliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlamaktadır.

4.

KAPSAM

Bu politika, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Derneğimiz tarafından işlenmesi
halinde uygulanacaktır. Verinin “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Derneğimiz tarafından
gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu politika
uygulanmayacaktır.
Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

5.

POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
 Kişisel verileri “Gizli Bilgi” olarak kabul eder.
 Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve
dürüstlük kuralına uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini
dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar, aktif özen yükümlülüğü
uyarınca her zaman kişisel veri sahibinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları
açık tutar.
 Kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alarak, kişisel verileri
amacının gerektirdiği dışında kullanmaz.
 Meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve
sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerektiği kadarını işler.
 Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işleyerek
amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınır.
 Kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza eder.
 Kişisel verilerin saklama süresinin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel verileri yok eder veya anonim hale getirir.
 Tarihi, idari, ilmi, hukuki vd. değerleri nedeni ile ilgili mevzuat çerçevesinde uzun süreli veya
süresiz saklanması gereken kişisel bilgileri gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini sağlayarak
muhafaza eder.
 Çalışanlarını, kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin
sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda eğitir ve bilgilendirir.
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 İlgili kişilerin politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu
haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.
 Özel nitelikli kişisel verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur
olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmasının farkında
olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle ele alır. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele
geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
 KVK Mevzuatı kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahibini
aydınlatmaktadır. Veri sahibini ve varsa temsilcisini; kimliğini, kişisel verilerin hangi yolla ve amaçla
toplanacağı, işleneceği, aktarılacağı veya imha edileceği ile hukuki sebep ve hakları yönünden
aydınlatmaktadır. Bununla birlikte kişisel veri sahibinin “bilgi talep etme hakkı” kapsamında gerekli
bilgilendirmeyi yapacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 Kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel verileri yalnızca KVK
mevzuatındaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın işleyebilir.
 Muhafaza edilen kişisel verileri, pazar araştırması, operasyonel süreçler ile pazarlama
faaliyetleri gereği sınıflandırır, değişik periyotlarda, yasalar ve mevzuat çerçevesinde, gizlilik esasları
kapsamında hizmetin gerektirdiği üçüncü kişiler ve / veya tedarikçiler ve / veya hizmet sağlayıcılarına
devreder, bağlı olduğu politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarır,
depolamayı, raporlamak suretiyle işlemeyi elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak
şekilde kayıt ve belge düzenler.
 Kişisel verileri, başta 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla
İlişkilerine Dair Kanun olmak üzere, 27074 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği, 5624 sayılı Kan
ve Kan Ürünleri Yasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve elektronik
ticaret ile ilgili mevzuat olmak üzere ilgili diğer mevzuat ve KVKK m. 5’te düzenlenen hukuki sebepler
çerçevesinde işler.
 KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu politika belgesi arasında uyumsuzluk olması
halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini uygular.
 Kişisel veri sahiplerinin, verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına saygı duyarak KVKK kapsamında tüm sorumluluklarını yerine
getirir.
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