AÇIK ALAN DERNEĞİ - DERİN YOKSULLUK AĞI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Açık Alan Derneği, D erin Yoksulluk Ağı tarafından 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel
Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımına ilişkin aydınlatma amacıyla
hazırlanmıştır.
Derneğimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.
Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını,
çevrimiçi platformlarda muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve
aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda Açık Alan Derneği & DYA ve gönüllüleri, çalışanları,
destekçileri ve danışmanları tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin
kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.
a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Bu Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; Açık Alan Derneği –
Derin Yoksulluk Ağına destek için başvururken iletilen bilgiler de dâhil olmak üzere her türlü
güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik
ortamda elde edilebilecek, çevrimiçi ortamlarda saklanabilecektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde
belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
b) İşlenen Kişisel Veriler
Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı’na destek almak için kayıt olurken verdiğiniz
Kimlik bilgileri, (Ad, Soyad), İletişim Bilgileri (Telefon, Adres), Finans bilgileri (Hane
gelir-gideri), Özlük bilgileri (Meslek grubu, sigortalılık durumu, eğitim durumu) Aile bireyleri
bilgileri (Hane nüfusu, çocuk sayısı, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi) ve kayıt
esnasında temel insan haklarına ne kadar erişebildiğinizi ölçmek amacıyla sorulan açık uçlu
nitel sorulara verdiğiniz yanıtlar kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve
paylaşılabilmektedir.
c) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde Dernek tarafından sunulan desteklerin hanelere ulaştırılabilmesi,
raporlanabilmesi ve yoksulluk ve insan hakları alanında yapılan araştırma, bilgi notu, rapor
gibi farkındalık üretmek amacıyla hazırlanan içeriklere dahil edilebilmesi için işlenecektir.
Herhangi bir ticari amaç gütmemektedir.
d) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği
yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel
kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.
e) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağına müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11.
Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin
bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu

verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik
ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde derneğimizin İnönü, Papa Roncalli Sk. No:21, 34373
Şişli/İstanbul adresine noter kanalıyla yada kimlik ibrazı suretiyle bizzat başvurarak
silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda sivil toplum örgütümüzce yapılan işlemlerin
bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran
otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması
halinde buna itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel
veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım
konusunda veri sorumlusu sıfatını haiz Açık Alan Derneği tarafından hazırlanan işbu
“Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” okudum, anladım ve Dernek
tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

