WEBİNAR KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Değerli Katılımcımız,
Webinarlarımız ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Referans Adr Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmek de birincil önceliklerimizdendir.
Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, webinar ile ilgili işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizi bilgilendirmek isteriz.
Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Bu Aydınlatma Metni, webinar katılımı için belirtebileceğiniz ad ve soyadınız, e-posta
adresiniz, cep telefon numaranız, webinar kapsamında iletebileceğiniz soru ve talepleriniz,
webinarlarımıza ilişkin geri bildirimleriniz, memnuniyet araştırması, başkaca eğitim ve proje
bilgisinin tarafınız iletilmesi talebiniz, gereken hallerde verdiğiniz açık rızalar, eğitim/toplantı
katılım bilgileri, gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin
bilgilendirmeyi kapsamaktadır. Sizleri davet ettiğimiz ve katılımınızı/katkılarınızı
önemsediğimiz webinarlarımızla ilgili tarafımızca işlenecek kişisel verileriniz bunlarla
sınırlıdır.
Tercihinize bağlı olarak ilgili görsel ve işitsel kayıt alınması halinde programın tanıtımı için
kısa videolar alınacağından bu verilerin kullanılmasını istemiyorsanız profilinizde canlı
kamera ve mikrofonu kapalı tutulması, fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
Referans Adr Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak halihazırda video konferanslar için Zoom,
Skype, Youtube vb. bilişim sistemi kullanılmaktadır. https://zoom.us/privacy,
https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement,
https://www.youtube.com/intl/tr/about/policies/#community-guidelines.
Link bağlantısı üzerinden katılacağınız platformun KVKK politikalarını okumanız
gerekmektedir. Program sağlayıcı şirketin çerezleri üzerinde de kontrol yetkiniz
bulunmaktadır.
Platform linklerinin paylaşılması, grup bilgilendirmesi amacıyla WhatsApp, Telegram, Eposta grubu kurularak eğitim vb. programlardan haberleşme sağlanması amaçlanmaktadır.
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=tr#privacy-policy,
http://www.dijitalhaklar.org/servisler/telegram/ linklerinden gizlilik politikalarını okuyunuz.
Kayıt formu google alt yapısından sağlanmaktadır. https://policies.google.com/privacy
linkinde google gizlilik şartlarına erişebilirsiniz.
Webinarımıza bahse konu programlar aracılığıyla katılmanız haline, programın indirilmesi ve
kayıt olunması halinde bu kayıt işleminde veri sorumlusu programı servis eden şirkettir,
tarafımızın burada veri işlemesi yoktur.
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olduğu ölçüde, Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca,
temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak
şekilde, webinarlarımızın sizler ve diğer katılımcılarımız için yararlı olabilmesi adına “meşru
menfaatimiz” kapsamında,
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
amacıyla da meşru menfaat kapsamında,
Yeni programlar kapsamında bilgi gönderilmesi ile kullanılan platformların yurt dışından
sağlanması göz önüne alınarak mevzuat gereği açık rıza kapsamında işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, 5 yıl süre ile saklanacaktır. Aksi yönde bir irade beyanınız olması halinde
yasal bir engel olmaması durumunda işlenen kişisel verileriniz imha edilecektir.
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?
Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler yalnızca bizim tarafımızdan
işlenecektir. Yurtiçi ya da yurtdışında herhangi bir kişiye aktarma amacımız yoktur.
Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere, webinarlarımızı Zoom, Skype, Youtube vb. bilişim
sistemi platformları üzerinden takip etmeniz durumunda, bu üçüncü kişiler de kendi amaçları
için kişisel verilerinizi işleyebilir. Halihazırda bu platformların tamamının sunucuları ve veri
tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Gmail, Hotmail, Yahoo gibi e-postaların yurt dışından
sağlanmaktadır. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar da yurt dışından servis edilmektedir.
Bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan program alt yapısı
nedeniyle yurtdışına aktarılmış olacaktır. İlgili platformların veri işleme amaçları üzerinde bir
kontrolümüz bulunmadığından Referans Adr Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin veri
sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak KVKK kapsamında açık rızanız alınması
gerektiğinden eğitim katılım talebiniz ile başvuru formunda yer alan açık rıza metni
tarafınızdan onaylanmış olacaktır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız da bulunmaktadır:







Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan
sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak
kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde
kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.
Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan
bilgiler aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

Veri Sorumlusu:
Referans Adr Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (REFERANS ADR ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
EĞİTİM DANIŞMANLIK KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)
23 Nisan Mah. Ata Bulvarı Meriç Plaza K:2 Nilüfer/BURSA
E-posta: info@referansadr.com
Not:
Ayrıntılı aydınlatma için bakınız GENEL KVKK BİLGİLENDİRME METNİ
http://www.referansarabuluculuk.com/images/kvkk.pdf

