Gönüllülerin ve Gönüllü Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (“Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
www.kulturbilinci.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
(“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli
Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi
amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin
aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

2. Gönüllülerin ve Gönüllü Adaylarının İşlenen Kişisel Verileri
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad
Özel Nitelikli Veriler: Kimlik verileri, Özgeçmiş dosyaları, Sağlık raporları
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Elektronik posta adresi, Posta adresi ve diğer iletişim bilgileri,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları,
Diğer veriler: Görsel ve işitsel kayıtlar, Talep şikayet bilgisi

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken
izin verilen diğer hallerde Vakıf tarafından işlenebilir:
- Vakıf’ın amaçları doğrultusunda Vakıf gönüllü adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin
yürütülmesi,
- Vakıf tarafından gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan etkinlik, gezi ve eğitim gibi
faaliyetlerde yer alacak gönüllülerin ve görevlerinin belirlenmesi,
- Vakıf’ın gerçekleştirdiği ve/veya gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin olarak olası bir sağlık (Covid-19
aşı kartı, PCR testi bilgileri de dahil), güvenlik riski veya benzeri bir riskin bertaraf edilmesi amacıyla
önlem alınması, gönüllülerin uygunluğunun değerlendirilmesi,
- Vakıf’ın gönüllüleri aracılığıyla sunacağı hizmetlerin iyileştirilmesi, görevlendirmelerin ihtiyacı
karşılayacak şekilde yapılabilmesi ve bu hususların Vakıf tarafından değerlendirilebilmesi adına
gönüllüler ve ihtiyaca ilişkin tespit, analiz ve/veya raporlama çalışmalarının yürütülmesi,

- Vakıf bünyesinde çevrimiçi, yüz yüze veya sair şekillerde katılım sağlanacak olan etkinlik, proje,
toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirme, duyuru ve çağrıların yapılması,
- Proje bazlı işbirlikleri çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşları, okullar, kamu kurumları,
belediyeler ve benzeri kurumlar ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
- Vakıf faaliyetleri sırasında kaydedilen fotoğraf, video ve benzeri çıktıların tanıtım, duyuru ve benzeri
iletişim amaçları ile kullanılması,
- Vakıf gönüllülerinin deneyimleri doğrultusunda gönüllü röportajları, belgeseller, sergiler, basılı
ürünler ve benzeri yayınların hazırlanması ve yayımlanması,
- Vakıf web siteleri, kurumsal telefonları ve mail adresleri, sosyal medya platformları ve benzeri
kanallarla iletilmiş olan gönüllü ve/veya gönüllü adayı talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi
ve takibinin sağlanması,
- Vakıf tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında konaklama ve benzeri konulara ilişkin olarak
rezervasyon yapılması,
- Vakıf tarafından etkinlik, eğitim ve sair aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi adına gönüllülere çevrimiçi
görüşme, eğitim platformları veya benzeri uygulamalar üzerinde hesap tahsis edilmesi,
- Fiziksel mekan ve etkinlik noktası güvenliğinin sağlanması
amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Vakıf’ın internet siteleri, Vakıf çatısı altında kullanılan matbu formlar ve izin
belgeleri, Vakıf ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde doldurulan belgeler, Vakıf’a
ait telefonlar, Vakıf elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları vasıtasıyla elektronik
ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki
amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
dayalı olarak işlenmektedir.
Veri sorumlusu olarak Vakıf’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
- Vakıf’ın fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
- Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
- Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
- Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine
dayalı olarak;
- Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet
yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
- Vakıf’ın sunduğu ürün veya hizmetler ile yürüttüğü projelerden en yüksek faydanın elde edilmesi
için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
- Gönüllüler ve gönüllü adaylarından, etkinlikler ve projelerle ilgili görüşlerini almak ve
memnuniyetlerini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda geri bildirim toplanması,
- Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan etkinlik, proje, toplantı ve benzeri
faaliyetlere ilişkin olarak duyuru ve çağrıların yapılması, etkinlik davetiyelerinin, dergi, faaliyet raporu,
ajanda ve hediye gönderiminin sağlanması,
- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
- Vakıf ve projeleri hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve proje yönetimi
faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, Vakıf’ın yurt içinde veya yurt dışında
yerleşik iş ve proje ortakları ile kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak
aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.
Bu hakların etkili bir şekilde kullanılması için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan
diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://kulturbilinci.org/assets/upload/servicess/20-kbgv-kvkktalep-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Barbaros Bulvarı Pınar
Apt. 163/7 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler
ile gönderebilirsiniz.

