
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

ETKİNLİK KATILIMCISI AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu 

olarak Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi (“ASM” veya “Hastane”) 

tarafından; eğitim, kurs, sempozyum, kongre gibi etkinliklere (“etkinlik”) katılımınız kapsamında aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, Hastanemiz tarafından organize edilen etkinliklere katılımınız kapsamında aşağıda 

yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve ilgili olduğu kanuni veri işleme şartına (“Hukuki Sebep”) dayalı 

olarak işlenebilecektir.  

 

A. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine 

dayalı olarak; 

• Talebiniz doğrultusunda, düzenlenen etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla kayıt 

işlemlerinin yürütülmesi, 

• Etkinlik katılım listelerinin oluşturulması ve gerekli organizasyon faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası (örn. kart basmak, ilgili etkinlik için bilgi e-maili atmak gibi), 

• Eğitime katılım kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi, 

B. Açık rızanızın varlığı halinde; 

• Açık rızanızın varlığı halinde, kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim 

kanalları üzerinden tarafınıza düzenlenen etkinlikler hakkında bilgilendirme, reklam, 

promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi. 

• Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya 

tanıtılması, bilgi verilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla kimlik, iletişim ve 

görsel/işitsel kayıt verilerinizin Hastane sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde 

ve sair mecralarda yayımlanması. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; etkinlik 

kapsamında hizmet alınan etkinlik şirketleri, teknik altyapı sağlayıcıları ile kanunlarda açıkça 

öngörülmesi veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu 

kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun 

olarak aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze görüşmeler, matbu formlar ve elektronik ortamda online formlar 

ve arayüzler, e-posta, telefon dahil ilgili kanallar üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme 

şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. 
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İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz:  

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,                                                  

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna 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 ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etmek. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.anadolusaglik.org/kvkk adresinden 

ulaşabileceğiniz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi Veri Sahibi 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Hastanemize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye 

göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
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