EĞĠTMEN AYDINLATMA METNĠ

Bu metin ile sizleri İzmir Barosu tarafından düzenlenen eğitim, seminer vb. etkinliklere
konuşmacı/eğitmen olarak katılmanız nedeniyle toplanan kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda bilgilendirerek 6698 sayılı “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine
getirmeyi amaçlamaktayız.
Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, korunması
ve işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
İzmir Barosu olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına hassasiyet göstermekteyiz.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, eğitim, seminer vb. etkinliklere
katılım amacıyla toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu İzmir Barosu tarafından
işlenebilecektir.

2. Ġşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

Ġletişim Verisi

Telefon numarası, adresi, e-posta adresi.

Eğitim Verisi

Akademik Ünvanı, vereceği eğitim/seminer bilgisi.
Uzaktan bağlantı sistemleri (zoom vb.) aracılığı ile
düzenlenen eğitim ve seminerlerde bu hizmet ile ilgili olarak
edinilen görüntü, ses ve kamera kaydı, ile kişilerin afiş ve
bildirilerde kullanılmak üzere verdiği görüntüleri.

Görsel ve Ġşitsel Veri

Diğer

Eğitim notları, eğitim sırasında paylaşılan görseller ve sunumlar

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Ġşleneceği
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı kanunun 5. maddesine göre,
kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı
maddede belirtilen istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın
işlenmesi mümkündür.
Eğitim/seminer vb. etkinliklere eğitmen/konuşmacı olarak katılmanız nedeniyle İzmir Barosu
tarafından işlenen kişisel verileriniz, İzmir Barosu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları
dahilinde:
• Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımınızın teyidi,

• Tarafınızla iletişime geçilmesi,
• Eğitmenlerin şehir dışından İzmir Barosu’na gelmesi halinde bilet ve konaklama
organizasyonlarının yapılabilmesi,
• Eğitmenlerin tanınabilir ve belirlenebilir olması ile yetkinlik hususlarının tespit edilebilmesi,
• Etkinlikler ile ilgili bilgilerin ve vereceğiniz eğitimlerin ve/veya yapacağınız konuşmaların
içeriğinin iletilmesi,
• Eğitim sırasında çekim yapılabilmesi,
• Eğitimlerin İzmir Barosu üyeleri ve gerektiğinde diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi,
• İzmir Barosu’nun kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İzmir Barosu olarak hizmetlerin geliştirilmesi,
amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecektir.
4. Ġşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler,
ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza
aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir.
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler,
kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler,
kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir.
Etkinliklerin çevrimiçi platformlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda hizmet alınan
programların yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına veri aktarımı sözkonusu
olduğundan 6698 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince açık rıza alınmak suretiyle
aktarılacaktır.
Ayrıca eğitimler, yayını sırasında canlı olarak ve/veya kayıt edilerek eğitim sonrasında İzmir
Barosu sosyal medya hesaplarına, youtube kanalına, internet sitesine ve ilgili görsel ve yazılı
basın organlarına ancak açık rıza alınmak suretiyle aktarılabilecektir.
Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel veriler; yukarıda 3. Maddede
belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ancak bu amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanunun 8.
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak
aktarılabilecektir.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz İzmir Barosu tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere
dayanarak; işbu metnin 3. Maddesinde sayılan amaçlarla, İzmir Barosu’na gönderdiğiniz
elektronik postalar, imzanızı taşıyan belgeler, mesajlar, eğitim/seminer sırasında yapılan
çekimler aracılığıyla, Google formlar ve çevrimiçi görüntülü uygulamalar ile sosyal medya
araçları aracılığı ile elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel

verileriniz; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve İzmir Barosu’nun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle ve
yukarıda ayrıntısı belirtildiği üzere gerekli durumlarda açık rıza alınmak suretiyle
toplanmaktadır.
7. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi İzmir
Barosu’na aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda İzmir Barosu niteliğine göre
talebinizi 6698 sayılı KVK Kanun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda;
· 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698
sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “1456 Sokak No:14 Alsancak” adresine kimliğinizi
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da
belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

