
[Adı Soyadı] 

[İmza]  [Tarih] 

 

 

ÜYE YAKINI AÇIK RIZA BEYANI 

 

İstanbul Rotary Kulübü Derneği’nin (“İstanbul Rotary Kulübü”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırladığı Üye Yakını Aydınlatma Metni ile,  

1. İstanbul Rotary Kulübü’nün hangi kişisel verilerimi hangi yöntemlerle elde ettiğini, hangi 

hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlediğini, hangi amaçlarla kimlere aktardığını, kişisel 

verilerimin hangilerini açık rızam olmaksızın, hangilerini açık rızamın varlığı halinde 

işlediğini ve aktardığını ve 

2. Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarımı 

okudum, öğrendim.  

Bu kapsamda, aşağıda işaretlediğim kişisel verilerimin İstanbul Rotary Kulübü tarafından 

işlenmesine rıza veriyorum.  (Lütfen aşağıdaki Kişisel Verilerinizden hangisi/hangilerinin, 

karşılarında belirtilen amaçlarla İstanbul Rotary Kulübü tarafından işlenmesine rıza gösterdiğinizi 

işaretleyiniz.) 

 

Kişisel Veriler  
Kişisel Veri İşleme Amacı Rıza 

Veriyorum 

Rıza 

Vermiyorum 

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 

  

Adı soyadı; 
Üyelik ilişkisinin sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi; iletişim faaliyetlerinin 

icrası; 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; 

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   

  

TC Kimlik Numarası, doğum 

tarihi, 

  

Adres, telefon, e-posta vb. 

iletişim bilgisi; 

  

Öğrenim durumu, yabancı dil 

bilgisi ve meslek bilgisi; 

  

Dernek Üyeliği bilgisi; 
  



[Adı Soyadı] 

[İmza]  [Tarih] 

 

 

Üye Yakını Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerimin, hukuka uygunluk nedenlerinin yanı 
sıra, Rotary Kulüpleri arasında eşgüdümlü çalışılması; operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
verilerin muhafaza edilmesi amaçlarıyla yurt içinde yerleşik tüm Rotary kurumlarına (Uluslararası 
Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 Bölge Federasyonu, Rotary 2420 Bölge Fedarasyonu Vakfı, Rotary 
Vakfı, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılmasına 

rıza veriyorum.                    rıza vermiyorum. 

 

Üye Yakını Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerimin, hukuka uygunluk nedenlerinin yanı 

sıra, yurt dışı tabanlı küresel Rotary platformuna ve yurt dışında yerleşik tüm Rotary kurumlarına 

(Uluslararası Rotary Kuruluşu, Rotary 2420 Bölge Federasyonu, Rotary 2420 Bölge Fedarasyonu 

Vakfı, Rotary Vakfı, Diğer Rotary Kulüplerine) aktarılmasına 

rıza veriyorum.                    rıza vermiyorum. 

 

 

 


