Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Değerli Katılımcımız;
Türkiye Acil Tıp Derneği olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça
önem veriyor, bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede
güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.
Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal
mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

-

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

-

24.04.2021 tarihinde, “Acilde Akut Koroner Sendrom Webinarı” adı altında gerçekleştirilecek
Elektronik Bilimsel Toplantı organizasyonu kapsamında, kişisel verileriniz tarafımızca
işlenebilecektir.
Bu Aydınlatma Metni, webinar katılımı için belirtebileceğiniz ad-soyadınız, e-posta
adresiniz, webinar kapsamında iletebileceğiniz soru ve talepleriniz, webinarlarımıza
ilişkin geri bildirimleriniz gibi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi
kapsamaktadır.

Yukarıda sayılan bu bilgilerin(ad,soyad,e-posta),

Dernek üyeliğiniz

kapsamında halihazırda tarafımızda mevcut oluşundan ötürü, webinarlara ilişkin soru, talep ya
da geri bildiriminiz olmadıkça ek bir kişisel verinizi elde etmeyeceğimizi bildiririz.
Webinarlarımız sırasında iletebileceğiniz taleplerinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle
webinarlarımız sonrasında iletişime geçebilir, size yardımcı olmak adına yazılı ya da sözlü
olarak ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni’ne
tabi olacaktır.
Tarafımıza aktarılan kişisel verileriniz bizim kontrolümüzde olmakla beraber, webinarlarımızı
Zoom, Youtube veya Linkedin üzerinden takip etmeniz durumunda, bu üçüncü kişiler de
kendi amaçları için kişisel verilerinizi işleyebilir. İlgili platformların veri işleme amaçları
üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu platformlara ilişkin veri güvenliği
hususunda endişe taşımanız halinde, ilgili platformlarla herhangi bir kişisel veri paylaşmadan
da webinarlarımızı izleyebilirsiniz.
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-

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

-

Toplanan kişisel verileriniz;
•

Webinar kapsamında bizlere sorabileceğiniz sorulara cevap verilebilmesi ve

katılımcılarınızın webinarlarımızdan beklediği faydaların gerçekleşmesi,
•

Geri bildirimlerinizin ve katılım istatistiklerinin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda

elde edilen anonim verilerin siz katılımcılarımıza yönelik organize edilebileceğimiz sonraki
webinarlar için değerlendirilmesi,
•

Webinarlarımızın kalitesi, yetkinliği, güvenilirliği, hukuka ve Dernek politikasına

uygun gerçekleştirilebilmesini temin etmek için hukuki ya da idari denetim çalışmalarının
yapılması ve webinarlarımız için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dâhilinde işlenecektir.

-

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

-

KVKK 11. maddesi çerçevesinde Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
•

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

•

İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

•

İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

•

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,
•

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmemesini isteme,
•

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme,
•

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Organizasyona katkılarınızdan ötürü teşekkür eder, soru ve talepleriniz yönünden
tarafımızla iletişim kurmanızı rica ederiz.
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