GÖNÜLLÜ ÜYE KAYIT FORMU AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Turgutlu Sokak No: 30 GOP Ankara

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“Lösev”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, tarafımızca yürütülen gönüllü üye kayıt ve başvuru işlemleri
kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili siz gönüllülerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu
Aydınlatma Metni’ni hazırladık.
Veri sorumlusu sıfatıyla Lösev tarafından; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile basılı formlar aracılığıyla
sizlere ait kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, imza) iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres, il ve ilçe
bilgisi) özlük (meslek bilgisi, iş yeri bilgisi, emeklilik bilgisi, öğrenim durumuna ilişkin bilgiler) ve hobi bilgilerinize
ilişkin kişisel verileriniz, gönüllü üye kayıt ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması’’ ve ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.
Öte yandan, Lösev ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad, soyad) ve iletişim bilgileriniz (elektronik posta
adresi ve telefon numarası) form üzerinde kutucuk işaretle suretiyle ticari ileti onayı vermeniz halinde; Lösev
tarafından pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere, SMS, e-posta dahil onay vermiş olduğunuz kanallar
üzerinden ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı
olarak ETK’nın 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası
gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.
Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler
ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
●
●
●
●
●
●
●
●

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.
Kişisel
verilerinize
ilişkin
başvuru
ve
taleplerinizi
dilerseniz
https://www.losev.org.tr/AydinlatmaBelgeleri/basvuru.html adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu
aracılığıyla;
●

Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, Turgutlu Sokak No:30
GOP Ankara adresine göndererek,
1

●
●
●

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev’e bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle
losev@losev.org.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse
“İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle kvkk@losev.org.tr adresine e-posta göndererek,

LÖSEV’e iletebilirsiniz.
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