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İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ  

INTERACT (VELİ) AYDINLATMA METNİ  

1. Konu 

İşbu metin (“Beyan”), İstanbul Rotary Kulübü Derneği (“İstanbul Rotary Kulübü”) Interact velisinin ve 

Interact’in, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında 

Interact’in İstanbul Rotary Kulübü tarafından işlenen genel ve özel nitelikli kişisel verilerinin (“Kişisel 

Veri”) işlenmesi hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.  

2. İstanbul Rotary Kulübü’nün Veri İşleme Faaliyeti ve Kapsamı 

2.1. Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler 

İstanbul Rotary Kulübü; İstanbul Rotary Kulübü dernek tüzüğü, Dernekler Kanunu, Dernekler 

Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince, Interact’in aşağıdaki Kişisel Verilerini KVKK m. 5 ve KVKK m. 6 

kapsamında açık rızaya gerek olmaksızın işleyebilmektedir:  

2.1.1. Adı soyadı;  

2.1.2. TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, anne baba adları; 

2.1.3. Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgisi; 

2.1.4. Eğitim bilgileri;  

2.1.5. Güvenlik amacıyla veya proje/etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtları. 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı 

Interact’in Kişisel Verileri, üyelik başvurusu sırasında başvuru formu vasıtasıyla, üyelik işlemlerinin 

tamamlanabilmesi safhasında ve üyeliğe kabulü halinde tüm Kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi 

safhalarında fiziksel ortamda ve üyelik ilişkisinin devamı sırasında;  

i) kanunlarda açıkça öngörülmesi ve İstanbul Rotary Kulübü’nün hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  

iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve  

iv) Interact’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  

nedenleriyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.  

Bu süreçte toplanan Kişisel Veriler, İstanbul Rotary Kulübü dernek tüzüğü, Dernekler Kanunu, 

Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta yer alan amaçlar ve yükümlülükler doğrultusunda, 

Dernekler mevzuatı gereği ilgili kayıtların saklanması ve faaliyetlerimizin Dernekler mevzuatına uygun 

yürütülmesi; Interact üyeliği oluşturulması, ilgili Mevzuat gereği Dernek üyeleri ile doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgili iş ve işlemlerin yapılması; Gerek Kulüp toplantılarının ve faaliyetlerinin, gerekse 
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Rotary 2420 Bölge Federasyonu etkinlik ve faaliyetlerinin basılı bültenlerde, internette ve sosyal 

mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin duyurulması ile yaygınlaştırılması; iletişim 

faaliyetlerinin icrası; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülüklerin ifası; İstanbul Rotary 

Kulübü dernek tüzüğünde gösterilen amaçların ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 

belirtilen çalışmaların hayata geçirilmesi; bu amaçların gerçekleştirilmesi adına gerçekleştirilen 

faaliyetler, etkinlikler ve toplantıların organizasyonu; fiziksel mekan güvenliğinin temini ve işyerinde 

iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.  

İstanbul Rotary Kulübü, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından yukarıda belirtilen amaç ve 

dayanakların dışına çıkmayacaktır.  

2.3. Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamındaki Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı 

İstanbul Rotary Kulübü, faaliyetlerini yürütmek için yukarıda belirtilen amaçlarla, Interact’in Kişisel 

Verilerini, yurt içinde yerleşik aktarım yükümlüğünün bulunduğu ilgili özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlara aktarır. 

Ayrıca yukarıda sayılan veriler, gerekli hallerde, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde 

bulunan tüm Rotary kurumlarına (Uluslararası Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 Bölge Federasyonu, 

Rotary 2420 Bölge Fedarasyonu Vakfı, Rotary Vakfı, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılır. 

2.4. Açık Rızaya Tabi Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı 

İstanbul Rotary Kulübü, Interact’in aşağıda belirtilen Kişisel Verilerini, üyelik ilişkisinin kuruluşu veya 

ifası sırasında fiziksel ve/veya elektronik ortamda, aşağıda sıralanan amaçlarla otomatik ve otomatik 

olmayan yöntemlerle; açık rızanın varlığı halinde işlemektedir.  

Kişisel Veriler  Kişisel Veri İşleme Amacı 

Sunum, eğitim, toplantı, seminer vb. 

etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video 

kayıtları. 

Gerek Kulüp toplantılarının ve faaliyetlerinin, gerekse 

Rotary 2420 Bölge Federasyonu etkinlik ve 

faaliyetlerinin basılı bültenlerde, internette ve sosyal 

mecralarda yayınlanması ve Rotary faaliyetlerinin 

duyurulması ile yaygınlaştırılması 

 

3. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarımı 

İstanbul Rotary Kulübü, Interact’in işbu Beyan madde 2.1.’de yer alan Kişisel Verilerini, hukuka 

uygunluk nedenleri ve veri işleme amaçlarının yanı sıra, Rotary Kulüpleri arasında eşgüdümlü 

çalışılması; Uluslararası Rotary’nin üye veri tabanı olan MyRotary’e üye kaydının yapılması; Rotary 

2420 Bölge Federasyonu’nun yönettiği Rotary Portalında üye kaydının yapılması; operasyonel 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve verilerin muhafaza edilmesi amaçlarıyla yurt dışı tabanlı küresel Rotary 

platformuna ve tüm Rotary kurumlarına (Uluslararası Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 Bölge 

Federasyonu, Rotary 2420 Bölge Fedarasyonu Vakfı, Rotary Vakfı, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılır. 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi  

İstanbul Rotary Kulübü, işlediği Kişisel Verileri teknolojik yöntemler dahilinde doğru ve güncel olarak; 

İstanbul Rotary Kulübü dernek tüzüğü, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta 
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öngörülen sürelerle muhafaza etmektedir. İstanbul Rotary Kulübü tarafından elde edilen Kişisel 

Veriler ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca ve/veya üyelik ilişkisinin devamı süresince işlenmeye 

devam eder. İstanbul Rotary Kulübü, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 

ve/veya ilgili mevzuatta saklanması yönünde öngörülen sürenin sona ermesi durumunda, Kişisel 

Verileri re’sen veya Interact velisinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir. 

5. Haklarınız 

İstanbul Rotary Kulübü tarafından işlenen Kişisel Verileriniz hakkında aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

5.1. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

5.2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; 

5.3. Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme; 

5.4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; 

5.5. Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; 

5.6. KVKK m. 7 çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

5.7. İşbu Beyan m. 5.5. ve m. 5.6. uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme; 

5.8. İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

5.9. Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte söz 

konusu taleplerini aşağıdaki iletişim yollarından herhangi birinden yararlanarak yazılı şekilde İstanbul 

Rotary Kulübü’ne iletmesi gerekmektedir: 

a.  “kvkk@istanbulrotary.org” adresine, elektronik posta vasıtasıyla;  

b.  “Koca Mansur Sokak, No.95, Fur-Giz İş Merkezi, D20, 34381 Şişli/İstanbul” adresine 

posta ile. 

6. Kapsam 

İşbu Beyan, İstanbul Rotary Kulübü tarafından https://www.istanbulrotary.org/ internet sitesinde 

yayınlanmış olan İstanbul Rotary Kulübü Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını 

kapsamaktadır. 

https://www.istanbulrotary.org/

