
 

 

Bağışçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve 

Eğitim Vakfı (“LÖSEV”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 

https://www.losev.org.tr/bagis adresinde yer alan Online Bağış Türlerine ilişkin formları 

doldurarak veya telefon ile ya da doğrudan Vakfımıza nakdi/ayni bağışını teslim ederek yahut 

bankalar/PTT vasıtasıyla bağış yapan bağışçılarımızın kimlik bilgilerinden ad-soyad, T.C. 

kimlik numarası, mesleği ve eğitim durumu; iletişim bilgilerinden elektronik posta adresi, 

iletişim adresi, cep ve sabit telefon numarası; gerekirse iletişim kurulacak yakınlarının ad-

soyad ve iletişim bilgileri, bağışa ilişkin bilgilerinden bağış türü ve miktarı bilgileri Kanun’un 

5. maddesindeki “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak web sitesinde yer alan bağış 

formları aracılığıyla otomatik olarak işlenmektedir. 

Formlarda yer alan kredi kartı bilgileri ise normal ödeme veya güvenli ödeme (3D Secure) 

yoluyla bağış yapabilmek için gereklidir. Her iki ödeme sisteminde de bağış yapabilmek için 

girdiğiniz kart bilgileri yalnızca bu amaçla kullanılmakta ve 

https://www.losev.org.tr/bagis/Bagis_Duzenli.html sayfasında yer alan aylık düzenli bağış 

formu aracılığıyla toplananlar hariç olmak üzere LÖSEV veri kayıt sistemine kayıt 

edilmemektedir. Cep telefonunuza banka tarafından bir doğrulama kodu gönderilerek ek bir 

önlem sağlanacağı için kendi güvenliğiniz bakımından güvenli ödeme (3D Secure) yöntemini 

tercih etmeniz önemlidir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bağışçı bilgilerinin 

güncellenmesi, bağışçılara teşekkür edilmesi, bağışçıların kabul/talep etmesi halinde yerinde 

ziyaret edilmesi, Vakfımızın ve iktisadi işletmelerinin tanıtılması ile etkinliklerine davet 

edilmesi, bağışçıların yardım talep etmesi halinde, Vakfın imkânları ölçüsünde yapılacak 

yardımın ifa edilmesi,  bağışçıların mevcut projelere dair gelişmelerden haberdar edilmesi, 

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin 

yürütülmesi ve bu konularda bağışçıların bilgilendirilmesi, eğer varsa bağışçıların bağışlarına 

ilişkin özel isteklerinin yerine getirilmesi, doğum günü, bayram vb. özel günlerin kutlanması,  

talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlıklarda 

kullanılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve 

mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmektedir. 

  

https://www.losev.org.tr/bagis
https://www.losev.org.tr/bagis/Bagis_Duzenli.html


Haklarınız 

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Turgutlu Sokak No: 30 

Gaziosmanpaşa/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilir veya LÖSEV’e daha önce 

bildirilen ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, LÖSEV tarafından 

azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. LÖSEV, özellikle 

başvuru sahibinin ilgili kişi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden 

ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.  

 


