DOPİNG HAFIZA
ÇEKİM AYDINLATMA METNİ
Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen
ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Çekim Aydınlatma Metni ile sana;
•
•
•
•
•

hangi kişisel verilerini bizimle paylaştığını,
neden bu bilgilerine ihtiyaç duyduğumuzu ve bunların yasal nedenlerini,
bilgilerini kimlere ve neden aktarabileceğimizi,
kişisel bilgilerini nasıl edindiğimizi,
son olarak kişisel verilerinle ilgili olarak haklarının neler olduğunu,

açıklamak isteriz.
Öncelikle, bilmenizde fayda olan bazı bilgileri sizinle paylaşalım:
Kişisel veri nedir? Senin kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adınız,
soyadınız, görüntünüz, ses kaydınız, telefon numaranız, hobileriniz, hastalıklarınız kişisel verilerinizden
yalnızca bazılarıdır.
Veri İşleme nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri
üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması,
sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel
verilerini bizimle çekim faaliyetleri sırasında paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri
işleme faaliyetidir.
Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir
veri sorumlusuyuz. Biz kimiz?
Biz, Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok Kolektif House 11. Kat Sarıyer/İstanbul adresinde
faaliyet gösteren Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu
Aydınlatma Metni’ nin sonunda yer almaktadır.
Bu kapsamda, Doping Hafıza tanıtım çekimlerine ilişkin olarak işlenecek kişisel verileriniz ve
açıklamaları aşağıdaki gibidir:
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Kişisel
Verilerin
Amaçları
Hukuki Sebepleri

•

İsim

•

Soyisim

İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi,

•

T.C. Kimlik No

•

İmza

Tanıtım/reklam
faaliyetlerinin
yürütülmesi

İşlenmesinin Kişisel
Verileri
Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
KVKK’nın
5’inci
maddesinde
belirtilen;

Bilgi sistemleri ve
elektronik cihazlar, bir
toplantıya veya
etkinliğe katılımda,
Bir sözleşmenin kurulması veya çevrimiçi elektronik
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili formlar ile
olması kaydıyla, sözleşmenin Beyan edilen belgeler
taraflarına ait kişisel verilerin aracılığı
ile
işlenmesinin gerekli olması,
toplanmaktadır
İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
•

hukuki
sebebine
işlenmektedir.

dayanılarak

İletişim Bilgisi
•

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme
Amaçları

Kişisel
Verilerin
Hukuki Sebepleri

Telefon

İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi,

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
KVKK’ nın 5’inci maddesinde
belirtilen;

Adres
Eposta

Tanıtım/reklam
faaliyetlerinin
yürütülmesi

İşlenmesinin Kişisel
Verileri
Toplama Yöntemleri

Bilgi sistemleri ve
elektronik cihazlar, bir
toplantıya veya
etkinliğe katılımda,
Bir sözleşmenin kurulması veya çevrimiçi elektronik
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili formlar ile
olması kaydıyla, sözleşmenin Beyan edilen belgeler
taraflarına ait kişisel verilerin aracılığı
ile
işlenmesinin gerekli olması,
toplanmaktadır
İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması

hukuki
sebebine
işlenmektedir.

dayanılarak

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
•

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme
Amaçları

Çekim sırasında alınan Tanıtım/reklam
görsel
ve
işitsel faaliyetlerinin
kayıtlar
yürütülmesi

Kişisel
Verilerin
Hukuki Sebepleri

İşlenmesinin Kişisel
Verileri
Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
KVKK’ nın 5’inci maddesinde
belirtilen;
Açık rızanızın alınması,

Bilgi sistemleri ve
elektronik cihazlar, bir
toplantıya veya
etkinliğe katılımda,
çevrimiçi elektronik
formlar ile

Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili Beyan edilen belgeler
ile
olması kaydıyla, sözleşmenin aracılığı
taraflarına ait kişisel verilerin toplanmaktadır
işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
hukuki
sebebine
işlenmektedir.

dayanılarak

Finansal Veriler
•

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme
Amaçları

Kişisel
Verilerin
Hukuki Sebepleri

İşlenmesinin Kişisel
Verileri
Toplama Yöntemleri

Banka Hesap Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata
Uygun Yürütülmesi,
Finans ve Muhasebe
İşlerinin Yürütülmesi,

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların Bilgi sistemleri ve
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, elektronik cihazlar, bir
toplantıya veya
etkinliğe katılımda,

Süreçlerinin
Yürütülmesi, Yetkili Kişi,
Kurum Ve Kuruluşlara
Bilgi Verilmesi

KVKK’ nın
belirtilen;

5’inci

maddesinde çevrimiçi elektronik
formlar ile

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Beyan edilen belgeler
ile
Bir sözleşmenin kurulması veya aracılığı
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili toplanmaktadır
olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine
işlenmektedir.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin İşleme
Amaçları
Aile Bireylerinin Ad ve
Soyadları
İmzaları
Banka Hesap Bilgileri

Sözleşme Süreçlerinin
Yürütülmesi esnasında
veli sıfatıyla aile
bireylerinin onamının
alınması, Sözleşme
Gereği ifa edilecek
ödemenin veli sıfatıyla
aile bireyinin hesabına
yatırılması hali

dayanılarak

Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri
Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;

Bilgi sistemleri ve
elektronik cihazlar, bir
toplantıya veya
etkinliğe katılımda,
çevrimiçi elektronik
formlar ile

Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması

Beyan edilen belgeler
aracılığı ile
toplanmaktadır

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.

2. Çekim sırasında bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan
ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da
kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen
kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar
dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;
kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde;

•
•
•

•
•

Hizmetlerin yerine getirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla Doping Bilişim
ortaklarına, çözüm ortaklarına,
Gelişim Bilgilendirme Sisteminin kullanılması halinde velilere,
Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar (Vergi daireleri, İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi) ile adli makamlara ve resmi
kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi
ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı
kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla anlaşmalı olunan mali müşavirlik ve hukuk bürolarına,
Doping Bilişim’ in tanıtım faaliyetleri ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim
teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb.
hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçinde ve rıza göstermeniz halinde, yurtdışında bulunan iş
ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (sosyal medya platformları, elektronik ileti
aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar,
pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları,
altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura
hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler
gibi) aktarmaktayız.

3. Kişisel verilerinizle ilgili olarak hakların nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için
sıraladık:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun
şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya
da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda
belirtmiş olduğumuz adreslere iletebilirsin. Başvurunuzu dilerseniz, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.
“Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınabilecektir.
Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.
e-posta: info@dopinghafiza.com

KEP adresi: dopingbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok Kolektif House 11. Kat Sarıyer/İstanbul

Size ait kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer
almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde www.dopinghafiza.com
internet sitesinde yer alan “Doping Bilişim Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” ve
“Doping Bilişim Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” metinlerimizi inceleyebilir ya da bizleri
arayabilirsiniz.

