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TİCARET KULUÇKA -VAKIF KATILIM BANKASI
FİKREFON HACKATHON ETKİNLİĞİ

AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi no: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde
genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) ve Küçükyalı
Yerleşkesi, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 / İstanbul adresinde hizmet veren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TİCARET TTO) tarafından hazırlanmıştır.
Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin
verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI
Bankamızın iş ortağı İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TİCARET TTO) tarafından
organize edilen “FİKREFON HACKATHON” etkinliği kapsamında sizden talep edilen tüm kişisel veriler,
şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere Kimlik
bilgileriniz katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, İletişim
bilgileriniz, gerekli hallerde sizlerle iletişimin sağlanması ile mevzuat gereği temin edilerek veri
sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme
işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve
uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
VAKIF KATILIM - İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FİKREFON HACKATHON kapsamında iletmiş
olduğunuz kişisel verileriniz;






TİCARET TTO/İstanbul Ticaret Üniversitesi/Vakıf Katılım Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve
yedek üyeleriyle,
TİCARET TTO/İstanbul Ticaret Üniversitesi/ Vakıf Katılım /program değerlendirme jürisi/
Fikrefon Hackathon Jürisi ile ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve Şubeleri ile bilgi işlem
birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,
TİCARET TTO’nun ve Vakıf Katılım’ın Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,
İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları,
denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle
paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, “FİREFON HACKATHON” etkinliğine başvurmanız durumunda imzalamış olduğunuz
form ve taahhütnameler aracılığı ile toplanmaktadır.
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Kişisel verileriniz katılımcı sayısının tespiti amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve katılımcılara
ait kişisel verilerin toplanması ise, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi
kapsamında herkes;









Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen 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 sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(TİCARET TTO) internet sitesinde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan
yöntemler vasıtası ile iletebilirsiniz.
Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan
taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen
şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep
edilebilecektir.

Okudum/Bilgi Edindim, kabul ediyorum.
Ekip Üyesi-1
Ad Soyad – İmza

Ekip Üyesi-2
Ad Soyad – İmza
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Ekip Üyesi-3
Ad Soyad – İmza
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