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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde 
  Habitat Derneği 

GEN Türkiye 
Açık Rıza Metni 

  
İşbu Açık Rıza Metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* 
‘Habitat Derneği’ (“Habitat”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik 
politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine, kişisel verilerimin alındığı 
ve toplandığı kanal olan Jotform Anonim Şirketi’ne ait olan Amerika Birleşik Devletleri 
Ülkesinde yer alan serverlara aktarılmasına açık ve kesin olarak onay veriyorum. 
 
İşbu Açık Rıza Metni kapsamında Habitat; kişisel verilerimi kendi çatısı altında faaliyetlerini 
yürüten GEN Türkiye organizasyonu kapsamında, ulusal girişimcilik ekosistemini ileriye 
taşıyarak, ülke ekonomisine destek olmak amacıyla (“Amaç”)  işleyebilir. 
 
İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece GEN Türkiye kapsamında 
yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, belirtilen amaçlarla proje ortaklarına 
aktarılmasını ve Habitat’ın sosyal medya hesaplarına aktarılmasını içermektedir. Yukarıdaki 
hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın 
bulunduğunu bildiğimi beyan ederim: 
  

- Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
- Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 
- Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 
- Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
- Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde 

zararımın giderilmesini talep etme. 
   
Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin 
işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Habitat Derneği ile irtibata 
geçebilirim. 
 
İşbu Açık Rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır: 
 
 

1. Kimlik (Ad, Soyad, Fotoğraf) 
2. Özlük (Özgeçmiş bilgisi) 
3. Adres Bilgisi 
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4. Telefon ve E-mail Bilgisi 
 

 
 
Adı-Soyadı :  
Tarih      : 
İmza  : 
 
Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım. 

� Kabul ediyorum.  

� Kabul etmiyorum. 

 
Kişisel verileriniz, derneğimiz veya derneğimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 
tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu 
bilgiler, Proje için yukarıda belirtilen Amaç dahilinde edinilir.  

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin 
varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya 
da projenin kesin sona erme süresine kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve 
işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale 
getirilecektir.  

Habitat Derneği  
           Adına  


